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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1. Pemahaman Konsep Taksonomi
a. Pengertian Pemahaman Konsep Taksonomi
Pemahaman mengacu pada penguasaan materi yang telah dipelajari
oleh seorang pebelajar dalam menangkap suatu makna konsep serta
kemampuan menjelaskan arti suatu konsep dengan kata-kata sendiri
(Ariyanto, Aditya, & Dwijayanti, 2019; Liu, 2001). Konsep merupakan
abstraksi yang mewakili satu kelas objek, kejadian atau kegiatan yang
memiliki atribut sama (Handziko & Suyanto, 2015). Pemahaman konsep
(conceptual understanding) dapat diartikan sebagai kemampuan pebelajar
dalam memahami dan mengungkapkan kembali objek tertentu sesuai
dengan ciri yang dimiliki (Findell, 2001; Rahayu, 2014).
Pemahaman konsep merupakan suatu kecakapan yang dicapai
melalui proses pembelajaran di sekolah dan dinyatakan dengan nilai-nilai
hasil belajar berdasarkan hasil tes pemahaman konsep (Abraham et al.,
1994; Afrilianto, 2012; Ayas, Özmen, & Çalik, 2010; Cahyani, 2016;
Haidar & Abraham, 1991; Marek, Cowan, & Cavallo, 1994; Widiadnyana,
Sadia, & Suastra, 2014). Pemahaman konsep mampu menentukan
keberhasilan belajar peserta didik karena merupakan dasar dari kecakapan
berpikir tingkat tinggi dan berpikir inventif yang harus dikuasai oleh
peserta didik dalam pembelajaran di era revolusi 4.0 (Brumby, 1984).
Berdasarkan nilai strategis yang dimiliki oleh pemahaman konsep, maka
pengembangan

dalam

pembelajaran

untuk

memenuhi

kebutuhan

pendidikan di abad 21 diarahkan pada pemahaman konsep dan kompetensi
spesifik yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah pada berbagai
disiplin ilmu maupun dalam kehidupan sehari-hari (Afrilianto, 2012).
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Pengembangan dalam pembelajaran di abad 21 tidak terlepas dari
konten spesifik yang dibelajarkan (Putri, Hidayat, & Purwianingsih, 2019;
Rochintaniawati et al., 2019). Pembelajaran Biologi merupakan salah satu
bagian dari Sains yang memiliki domain konten spesifik, yaitu klasifikasi
makhluk hidup atau taksonomi. Konsep klasifikasi makhluk hidup
memiliki pembahasan spesifik mengenai taksonomi numerik (fenetik dan
kladistik). Konsep taksonomi merupakan salah satu cabang ilmu Biologi
yang berhubungan dengan penamaan, identifikasi, dan klasifikasi
organisme untuk memfasilitasi komunikasi ilmiah menuju objek biologis
(Hardisty et al., 2016; Ohl, 2015). Istilah biosistematis muncul ketika
taksonomi mulai terlibat dengan pendekatan baru dalam melihat karakter
biokimia dan genetika di bawah spesies. Taksonomi modern kemudian
tumbuh menjadi potret proses evolusi hingga hubungan filogenetik antara
takson (Mishler, 2009).
Berdasarkan kurikulum 2013 revisi, kladistik menjadi salah satu
komponen dari taksonomi numerik yang khas dipelajari pada materi
klasifikasi makhluk hidup. Kladistik mendasarkan pengelompokan
makhluk hidup pada sejarah evolusi dengan identifikasi homolog yang
direpresentasikan dalam bentuk kladogram maupun dendrogram (pohon
filogenetik) (Putri et al., 2019). Namun, terlepas dari pemikiran modern
dalam melihat karakter taksonomi, taksonomi masih berurusan dengan
kesamaan karakter tertentu (fenetik). Ahli taksonomi masih sepakat untuk
menekankan kesamaan dan karakter diagnostik yang relevan dalam
mengembangkan karakter filogenetik, kunci dikotomis dan selanjutnya
menata takson ke dalam kategori buatan manusia (Gultepe & Kilic, 2015;
Jacquemart et al., 2016; Ohl, 2015; Sezek, 2013). Oleh karena itu, ‗tingkat
kesamaan antara taksa‘ dan ‗identifikasi karakter diagnostik‘ kemudian
menjadi dua prinsip utama dalam mempelajari taksonomi khususnya
dalam menguji keanekaragaman hayati dan melakukan identifikasi dan
klasifikasi biologis yang akurat (Azizah, Karyanto, & Rinanto, 2019).
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Pemahaman konsep sistematika dan taksonomi yang ditujukan
untuk memberi nama dan mengklasifikasikan organisme hidup diperlukan
oleh peserta didik untuk memahami hubungan antar konsep dalam
pengelompokan makhluk hidup. Dimulai dari sejarah sistem klasifikasi
saat ini, yang dikembangkan oleh ahli biologi Swedia Karl von Linnaeus
dalam Systema Naturae, mencerminkan upaya modern untuk menertibkan
lebih dari 2,5 juta spesies tumbuhan dan hewan yang diketahui
berdasarkan hubungan evolusi (filogenetik) dan kesamaan morfologis
(fenetik) yang sama. Skema yang dirancang Linnaeus mengatur makhluk
hidup menjadi serangkaian kelompok inklusif yang semakin meningkat
untuk membentuk hierarki sistem klasifikasi. Setiap organisme diberi
sebutan binomial (misalnya, Homo sapiens untuk manusia) yang
mencerminkan kelompok Genus dan Spesies tempat organisme itu berada,
dan kemudian diklasifikasikan ke dalam kelompok yang lebih tinggi, lebih
inklusif berdasarkan pada dugaan kekerabatannya dengan yang lain
(misalnya, Famili Hominidae, Ordo Primata, Kelas Mammalia, Filum
Chordata, hingga Kingdom Animalia) (Linnaeus, 1758). Systema naturae
memiliki struktur hierarkis dan fondasi evolusioner, morfologis, dan
ekologis yang kuat, sehingga memungkinkan para ahli Biologi untuk
menggunakan berbagai alasan analitis, analogis, inferensial, evaluatif dan
integratif yang kompleks untuk mengklasifikasikan makhluk hidup (Mayr,
1997).
Pengaplikasian pemahaman konsep taksonomi yang mendasarkan
pada systema naturae dicontohkan oleh beberapa ahli Biologi dalam
mengelompokkan makhluk hidup, diantaranya seorang ahli Biologi
mengklasifikasikan manusia dalam kelompok Animalia dilihat dari
karakter adanya tulang belakang, rambut, otak besar, penglihatan
binokular, ibu jari yang berlawanan, kelenjar mamae dan kemampuan
berjalan tegak. Lebih jauh, para ahli Biologi dapat menyimpulkan bahwa
ciri

manusia

dalam

kelompok

Animalia

cenderung

omnivora,

menggunakan peralatan, berevolusi di Savannah Afrika, dan telah
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mengembangkan sistem komunikasi yang kompleks (Linnaeus, 1758).
Dengan demikian, sistem klasifikasi dapat dipandang sebagai heuristik
yang terorganisasi dengan ketat yang memungkinkan para ahli Biologi
untuk secara ringkas mengintegrasikan, memahami, dan menerapkan
pengetahuan tentang struktur, fungsi, sejarah, dan hubungan ekologis di
antara makhluk hidup (Wheeler, 2012). Dengan sistem yang terorganisasi,
kesalahan peserta didik dalam konsep klasifikasi cenderung bersumber
dari berbagai perbedaan dalam pengalaman, serta masalah konseptual dan
keterbatasan dalam kemampuan penalaran logis (Cracraft & Donoghue,
2004).
1). Konsep Fundamental Sistematik
Konsep dasar dalam sistematik meliputi konsep dan definisi
karakter, taksa, pohon, dan optimalitas yang membangun definisi
konsep tingkat yang lebih tinggi seperti homologi, polaritas, dan leluhur
(Wheeler, 2012).
a). Karakter
Karakter adalah dasar dari analisis sistematis. Pada
prinsipnya, varian apa pun dalam suatu organisme (pada tahap
kehidupan apa pun) dapat digunakan untuk perbandingan.
Pembentukan karakter merupakan langkah utama membangun
homologi.
Varian biologis dapat bersifat intrinsik atau ekstrinsik untuk
suatu organisme. Fitur intrinsik mencakup jenis karakter morfologi,
perilaku dan biokimia, sedangkan fitur ekstrinsik sangat beragam,
termasuk variasi dalam ukuran populasi, lokasi geografis, atau
kondisi lingkungan.
Sistematik

sebagai

pengklasifikasi,

karakter ke dalam kelas morfologis,

biasanya

membagi

molekuler, perilaku,

perkembangan dan sebagainya. Secara tradisional, istilah karakter
mewakili fitur yang sebanding di antara organisme, sedangkan
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status karakter merupakan sekumpulan variasi dalam aspek atau
ekspresi karakter.
Karakter dan status karakter dapat memiliki jenis hubungan
"ontogenetik," "tokogenetik," dan "filogenetik" (Hennig, 1965).
Hubungan

ontogenetik

terjadi

ketika

status

karakter

dari

perkembangan embrio yang merepresentasikan bentuk embrio
moyang

evolusionernya

mengalami

perubahan

selama

perkembangan. Contohnya adalah cakram imajinal serangga
holometabolus, yang berubah menjadi fitur dewasa seperti mata,
genitalia, dan sayap. Hubungan tokogeni/ traits (sifat) adalah
hubungan antara fitur yang bervariasi dalam spesies yang
bereproduksi secara seksual, dan ciri-ciri tersebut dianggap tidak
mencerminkan hubungan di atas tingkat spesies (Nixon & Wheeler,
1990). Contohnya adalah variasi warna pada rentang geografis
takson atau polimorfisme protein dalam populasi. Filogenetik
menunjukkan bagaimana spesies-spesies saling terhubung satu
sama lain dengan nenek moyang yang sama. Fitur filogenetik
diartikan sebagai fitur yang bervariasi antar taksa dan berdasarkan
konsensus tersedia untuk analisis sistematis.
b). Taksa
Takson merupakan karakter yang melekat pada suatu objek
Biologis. Secara minimal, taksa harus terdiri dari setidaknya dua
makhluk hidup. Namun, beberapa akan membatasi takson minimal
menjadi "spesies" yang didefinisikan, dan tidak memungkinkan
perbedaan subspesifik. Istilah "entitas terminal" digunakan secara
khusus untuk menghindari merujuk pada satu makhluk tunggal
sebagai takson.
c). Grafik, Pohon dan Jaringan
Pohon disebut sebagai grafik asiklik yang terhubung, dan
merupakan objek utama dari analisis sistematis yang menjadi salah
satu langkah dalam konten dan inferensi informasi. Siklus adalah
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jalur di atas tepi yang menghubungkan dua simpul melalui satu
atau lebih simpul tambahan dan setiap tepi perantara dikunjungi
tepat satu kali. Pohon berarti bahwa titik-titik pada bifurkasi tidak
hanya menandakan kelompok saudara, tetapi juga kondisi leluhur
kelompok yang lebih besar.
Grafik adalah objek matematika umum yang terdiri dari simpul
dan tepi. Suatu grafik yang terhubung dicirikan oleh semua simpul
yang dapat dikunjungi oleh sebuah jalur di atas tepi.
Sedangkan

jaringan

paling

sering

digunakan

untuk

menggambarkan peristiwa retikulasi yang berasal dari hibridisasi
atau transfer gen horizontal (Horizontal Gene Transfer/ HGT).
Jaringan dibuat dengan menambahkan tepi ke pohon yang ada.
Pohon dapat berakar pada jenis kelompok (set taksa/ subtree)
monofiletik, parafiletik, dan polifiletik. Perbedaan monofiletik,
parafiletik dan polifiletik ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Perbedaan monofiletik (I), parafiletik (II) dan
polifiletik (III)

Monofiletik adalah kelompok taksa yang setiap taksonnya
terkait lebih dekat dengan setiap takson lain dalam kelompok
daripada dengan takson yang diklasifikasikan di luar kelompok.
Kelompok monofiletik dikenali dan didefinisikan oleh sinapomorfi
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(fitur yang diturunkan bersama) dan merupakan satu-satunya
kelompok ―alami‖. Kelompok parafiletik adalah kelompok yang
didasarkan pada simplesiomorfi (fitur primitif bersama), sedangkan
kelompok polifiletik didasarkan pada kesamaan fungsional dan
konvergensi serta kesalahan dalam homologi dasar (misalnya sayap
pada

serangga

mendefinisikan

dan

burung).

bahwa

monofili

Sehingga

(Hennig,

menunjukkan

1965)

kealamian

berdasarkan keturunan dan sinapomorfi, parafili sebagai fitur
berbagi kelas primitif, dan polifili sebagai kesalahan intuitif tetapi
informal.
Aspek

keadaan

karakter

yang

digunakan

untuk

menggambarkan fitur terdiri dari apakah fitur diturunkan
(apomorfik) atau primitif (plesiomorfik), dan apakah fitur
digunakan bersama dengan makhluk lain (sinapomorfi atau
simplesiomorfi) atau unik (autapomorfi). Hanya sinapomorfi yang
dapat menjadi bukti monofili dan menunjukkan kesamaan spesifik
yang dimiliki bersama di antara taksa. Autapomorfi pada satu level
adalah analisis sinapomorfi pada level yang lebih rendah (misalnya
collum sebagai sinapomorfi untuk Diplopoda), atau simplesiomorfi
ketika berbicara tentang pertanyaan yang bahkan lebih terbatas
(misalnya di antara anggota spesies kaki seribu).
Penggambaran kesalahan dalam analisis karakter diistilahkan
sebagai homoplasi (Lankester & Oxon, 1870); kesalahan dalam
homologi — fitur analog yang dianggap homolog. Lebih tepatnya,
homoplasi adalah perubahan pada pohon tertentu terlepas dari
penyebabnya yang dapat digambarkan sebagai paralelisme atau
konvergensi. "Pohon gen" mencerminkan tidak lebih dari
homoplasi

pada

tingkat

lokus

dan

dimaksudkan

untuk

mencerminkan duplikasi gen serta diversifikasi selanjutnya
(paralogi).
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d). Polaritas dan Rooting
Rooting berupa proses pengarahan pohon sebagai grafik objek
teoritis yang tidak diarahkan (tidak ada arah ke tepi), sehingga
menciptakan simpul khusus (derajat) di pinggir — root. Hal ini
didasarkan pada penetapan polaritas karakter individu —
menentukan apomorfi dari plesiomorfi dengan metode stratigrafi
usia, ontogenetik asal, dan perbandingan outgroup.
Ide rooting stratigrafi usia adalah bahwa taksa dan fiturfiturnya yang ditemukan di strata yang lebih rendah (lebih tua)
cenderung lebih plesiomorfik (Hennig, 1965). Ontogeni telah
dianggap sebagai pembuka jalan menuju plesiomorfi dan seri
ontogenetik selalu memiliki variasi dalam pengembangan, sehingga
tidak dapat diandalkan untuk penentuan polaritas. Peningkatan
penggunaan karakter genom tanpa kemungkinan ontogeni telah
memperkuat perbandingan outgroup sebagai teknik rooting yang
dominan (Watrous & Wheeler, 1981; Nixon & Carpenter, 1993).
Perbandingan outgroup mencakup sifat dari penentuan polaritas
dan bergantung pada gagasan bahwa fitur taksa terkait jauh lebih
mungkin terjadi menjadi plesiomorfik.
e). Optimalitas
Optimalitas berpusat pada definisi dan pohon sebagai
hipotesis. Pohon berpartisipasi dalam pengujian hipotesis ketika
dapat dievaluasi dan ditentukan kualitas relatifnya, atau harus
memiliki harga untuk ditentukan apakah pohon A "lebih baik" dari
pohon B, dan secara transitif diidentifikasi berupa pohon atau
pohon "terbaik" (Wheeler, 2012).
f). Homologi
Homologi adalah suatu fitur yang homolog ketika asal-usulnya
dapat ditelusuri ke transformasi unik pada cabang kladogram yang
mengarah ke leluhur bersama yang terbaru. Pohon, transformasi,
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dan sinapomorfi merupakan semua komponen homologi (Wheeler,
2012).
2). Makna Keanekaragaman Hayati dan Pohon Kehidupan
Pencapaian dunia sains modern pada abad 18 mencakup upaya
untuk menyebutkan sejumlah besar spesies tumbuhan dan hewan di
bumi, mengelompokkan dalam suatu sistem yang mencerminkan
tingkat kesamaannya, dan berpuncak pada sistem nomenklatur binomial
dari naturalis Swedia Carolus Linnaeus. Selanjutnya taksonomi ilmiah
diikuti oleh gagasan tentang silsilah spesies, merupakan kemajuan abad
19 yang dibayangi oleh penerimaan evolusi. Pada abad 20 muncul
penjelasan tentang proses multiplikasi spesies, salah satu pencapaian
sentral dari Sintesis Modern teori evolusi. Dan di abad 21, era Biologi
terpadu, memuat laporan lengkap tentang keanekaragaman hayati di
bumi, kutub ke kutub, bakteri hingga paus, di setiap tingkat organisasi
dari genom ke ekosistem, menghasilkan selengkap mungkin penjelasan
sebab akibat dari biosfer, dan pohon keluarga yang dapat diverifikasi
untuk jutaan spesies (Cracraft & Donoghue, 2004).
Tujuan ilmiah di abad 21 adalah untuk menggambarkan dan
mengklasifikasikan semua spesies yang masih hidup di dunia. Peta
keanekaragaman hayati dan pohon kehidupan dalam ilmu terapan
diperlukan untuk konservasi sumber daya alam, bioprospeksi (misalnya
pencarian kelas obat-obatan baru dan produk alami lainnya dalam
spesies liar), dan studi dampak perubahan lingkungan. Sedangkan
dalam ilmu dasar, peta keanekaragaman hayati yang lengkap menjadi
elemen kunci dalam kemajuan ekologi, termasuk pemahaman tentang
perakitan dan fungsi ekosistem. Sensus lengkap keanekaragaman hayati
bumi di abad 21 didukung oleh revolusi teknologi informasi yang
secara eksponensial meningkat dalam kapasitas, kecepatan, keramahan
pengguna, serta memangkas biaya dan waktu yang diperlukan untuk
deskripsi taksonomi dan analisis data dibandingkan sistematika
tradisional.
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Rekonstruksi ‗Pohon Kehidupan‘ fundamental bagi genetika dan
Biologi evolusi hingga melakukan penjelajahan ke planet yang baru
sedikit diketahui. Oleh karena itu, sistematika yang bekerja pada spesies
hidup, ranting dan daun pohon kehidupan, menghasilkan informasi
yang semakin vital dari biologi molekuler hingga sel dan ilmu
kedokteran hingga ekologi dan biologi konservasi. Dari taksonomi alfa
spesies dan ras geografis hingga filogeni, sistematika modern akhirnya
menjadi jaringan tanpa batas dari sains yang didukung teknologi
mutakhir. Diterapkan pada setiap tingkat organisasi Biologis, yang
merupakan kunci untuk Biologi terpadu di abad 21 (Cracraft &
Donoghue, 2004).
Disamping kemajuan yang telah dicapai oleh para ilmuwan dan
taksonom dunia dalam penelitian mengenai taksonomi, ternyata
penerapan pembelajaran taksonomi spesifik dalam materi klasifikasi di
lapangan masih sering menemui adanya kesalahpahaman konsep
maupun belum diajarkan dengan pemahaman yang benar sesuai hasil
temuan para peneliti sehingga menimbulkan permasalahan pada
pemahaman konsep peserta didik (Putri et al., 2019; Widiadnyana et al.,
2014). Hasil penelitian (Yen, Yao, & Mintzes, 2007) mengenai
miskonsepsi pada peserta didik sekolah menengah di Taiwan terkait
keanekaragaman dan klasifikasi hewan menunjukkan bahwa bagi
sebagian besar peserta didik, label hewan merujuk pada vertebrata
(terutama mamalia dan burung yang umum dan terkenal) dengan atribut
paling umum untuk mendefinisikan hewan berupa kemampuan
bergerak dan kelangsungan hidup. Peserta didik mengalami kesulitan
dalam

membedakan

vertebrata

dan

invertebrata

(cenderung

menggunakan morfologi eksternal, habitat, dan gerakan dalam
membedakan antara vertebrata dan invertebrata yang umum dan
terkenal), reptil dan amfibi, serta hewan vertebrata tertentu berdasarkan
morfologi dan habitat eksternalnya (misalnya, penguin dan gurita) yang
dapat menimbulkan masalah konseptual khusus.
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Selanjutnya, ketika peserta didik kelas enam mengklasifikasikan
belut sebagai invertebrata, diduga ia mengalami salah satu atau semua
dari hal-hal yang mencerminkan miskonsepsi dengan beragam
kelompok hewan, yaitu kegagalan dalam memperhatikan serta
merefleksikan

atribut

kritis

hewan,

dan

atau

mengalami

kesalahpahaman konsep (baik belut, invertebrata, atau keduanya), dan
atau kesalahan dalam penalaran logis (Yen et al., 2007). Sedangkan
ketika seorang mahasiswa menyatakan bahwa singa adalah seekor
binatang karena ia memiliki empat kaki dan tinggal di hutan, diduga
bahwa ia tidak memahami konsep hewan atau menggunakan
pengetahuan sederhana dalam penggunaan kata sehari-hari (Bell &
Barker, 1982; Bell, 1981). Sehingga, satu-satunya konsensus yang
muncul terkait permasalahan dalam penelitian-penelitian terkait konsep
klasifikasi adalah bahwa masalah klasifikasi didasarkan pada jaringan
kompleks faktor-faktor pengalaman, linguistik, konseptual, dan logis.
Di sisi lain, pembelajaran klasifikasi yang ideal untuk
memahamkan klasifikasi sesuai learning progression nya pada
penelitian (Catley et al., 2005) menceritakan mengenai pembelajaran
klasifikasi pada peserta didik di tingkat 2 dan 3-5. Pada tingkat 2,
peserta

didik

mempelajari

identifikasi

karakter

untuk

mengklasifikasikan suatu organisme. Peserta didik membuat diagram
Venn pengelompokan organisme berdasarkan karakter bersama dan
fenogram atau diagram percabangan sederhana hasil visualisasi
alternatif hubungan yang menggambarkan distribusi karakter diantara
"organisme". Diagram venn digunakan untuk memprediksi keanggotaan
dari kumpulan jenis organisme, memprediksi kemunculan karakter
mengingat kehadiran karakter lain, pertanyaan tentang keragaman
kelompok dan bagaimana kaitannya dengan karakter yang mendukung.
Peserta didik membandingkan dan membedakan struktur dan fungsi
suatu organisme (seperti kupu-kupu atau ngengat) dengan organisme
yang tidak memiliki siklus yang sama, kemudian mewakili hubungan
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mereka dengan fenogram. Akhirnya peserta didik mampu menduga
tentang taksa yang memiliki lebih banyak spesies beserta alasannya,
serta membuat, merevisi, mempresentasikan/ mempertahankan, dan
mengkritik penjelasan tentang konstruksi yang diamati.
Pada tingkat 3-5, peserta didik mempelajari identifikasi karakter
yang bervariasi (dalam berbagai cara misalnya melalui gambar, definisi
dan tabel nilai). Setelah mengidentifikasi karakter yang berubah
(meliputi ketinggian tanaman, jumlah daun, onset bunga, biji),
mengukur perubahan tersebut pada individu, serta menggambarkan
perubahannya dengan berbagai sistem representasional (misalnya
menjelaskan perubahan secara verbal, dengan gambar dan diagram, atau
secara matematis melalui grafik koordinat laju) kemudian peserta didik
menghubungkan perubahan ke fungsi (misalnya ketika tanaman
tumbuh, luas permukaan daun yang lebih besar memberikan semakin
banyak energi untuk organisme). Selanjutnya menciptakan satuan
ukuran yang menghubungkan dua atau lebih jumlah menggunakan
satuan

ukuran

rasio

untuk

membuat

pengukuran

dalam

mengkarakterisasi aspek sistem alami. Perbandingan dilakukan
menggunakan diagram Venn dengan setidaknya satu representasi
lainnya (misalnya daftar karakter) dan menjelaskan perubahan secara
hitung. Terakhir, menggunakan kladogram untuk menunjukkan
pembelajaran yang terkait dengan perbedaan (Catley et al., 2005).
Di Indonesia, konsep klasifikasi makhluk hidup diajarkan pada
peserta didik sekolah menengah atas sebagai salah satu kompetensi
dasar dalam mempelajari Biologi. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan telah menetapkan standar kompetensi top-down untuk
diadopsi tanpa adanya modifikasi bagi pengajaran klasifikasi makhluk
hidup (serta spesifikasi pada setiap kingdom makhluk hidup yang
dibahas secara berurutan setelahnya) di sekolah. Sedangkan sekolah
diberi kewenangan untuk menerjemahkan standar kompetensi ke dalam
indikator operasional yaitu indikator umum yang ingin dicapai, dan
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menuliskannya dalam rencana pembelajaran melalui forum kelompok
guru Biologi. Standar kompetensi yang termasuk dalam ranah kognitif
dan psikomotorik yang telah ditetapkan terkait dengan kemampuan
menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi lima kingdom Whittaker (ranah
pengetahuan) dan kemampuan untuk membuat kladistik dendrogram
berdasarkan prinsip klasifikasi (ranah ketarampilan) (Kemendikbud,
2018).
Seperangkat konsep inti materi klasifikasi makhluk hidup yang
dipelajari di sekolah menengah atas sesuai tuntutan SKL, KI, dan KD
yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia meliputi identifikasi ciri takson yang penting untuk
pembuatan kunci determinasi, identifikasi persamaan dan perbedaan ciri
takson untuk pembuatan deskripsi taksonomik, takson dan kategori,
penerapan pemahaman atas karakter makhluk hidup pada kategori ordo
hingga kingdom untuk menyusun deskripsi taksonomik, identifikasi
persamaan dan perbedaan ciri takson untuk pembuatan fenogram,
binomial nomenklatur, penggunaan kunci determinasi untuk menelusuri
identitas takson, arti penting pengelompokan makhluk hidup,
pendekatan dalam pengelompokan makhluk hidup, serta penyusunan
fenogram menggunakan program aplikasi berdasarkan identifikasi
persamaan dan perbedaan karakter makhluk hidup.
Rangkuman peta konsep dan prinsip keanekaragaman hayati dan
klasifikasi makhluk hidup yang diajarkan pada pelajaran Biologi untuk
sekolah menengah atas secara sederhana dapat dilihat dalam Gambar
2.2.
b. Indikator Pemahaman Konsep
Pemahaman konsep terdiri dari indikator menyatakan ulang secara
verbal konsep yang telah dipelajari, mengklasifikasikan objek-objek
berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan untuk membentuk konsep,

25
menerapkan konsep, menyajikan konsep, dan mengaitkan berbagai konsep
(Findell, 2001).

Gambar 2.2. Peta Konsep dan Peta Prinsip Keanekaragaman Hayati dan
Klasifikasi Makhluk Hidup SMA

c. Kategori Pemahaman Konsep
Berdasarkan respon terhadap Concept Evaluation Statement (CES),
pemahaman konsep peserta didik diklasifikasikan menjadi kategori
‗UNDERSTANDING‘
(kesalahan

(kepahaman)

pemahaman).

dan

Pemahaman

‗MISUNDERSTANDING‘
konsep

peserta

didik

diklasifikasikan sebagai ‗UNDERSTANDING‘ jika jawaban mereka
sejajar dengan teori, sesuai dengan pandangan ilmiah atau secara ilmiah
benar, dan akurat. Sedangkan pemahaman konsep peserta didik
diklasifikasikan ‗MISUNDERSTANDING‘ jika memiliki miskonsepsi
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yang tertanam dalam pemahaman parsial maupun keseluruhan (Marek et
al., 1994).
Selain itu, (Boz, 2006) juga mengkategorikan pemahaman konsep
berdasarkan tanggapan peserta didik yang terbentuk dari hasil analisis tes,
yaitu jawaban yang benar, sebagian jawaban yang benar, dan kategori
jawaban yang salah. Jawaban yang benar melibatkan jawaban yang
sepenuhnya benar. Sebagian jawaban benar melibatkan penjelasan yang
idenya dapat diterima atau termasuk benar, tetapi juga mengandung ide
yang salah. Dan jawaban salah didasarkan pada penjelasan yang salah atau
tidak dapat dikode, termasuk tidak ada tanggapan.
Tingkatan pemahaman menurut (Marek, 1986; Simpson & Marek,
1988) dibagi menjadi pemahaman yang baik (sound

understanding),

pemahaman parsial (partial understanding), pemahaman parsial dengan
kesalahpahaman

(partial

understanding

with

misunderstanding),

kesalahpahaman total (complete misunderstanding), dan tidak ada jawaban
(no response). Pemahaman yang baik diwakili oleh tanggapan yang valid
tentang konsep yang terdapat dalam setiap soal yang dikembangkan dan
dikarakterisasi oleh respon yang menunjukkan semua elemen dari konsep
yang harus dipenuhi sesuai soal. Pemahaman parsial/ sebagian
dikarakterisasi oleh jawaban peserta didik yang menyebutkan setidaknya
satu tetapi tidak semua elemen dari konsep yang harus dipenuhi dalam soal
mewakili pemahaman yang baik dari konsep. Pemahaman parsial dengan
kesalahpahaman ditunjukkan oleh jawaban dengan beberapa pemahaman
tentang konsep tetapi juga dibuat pernyataan yang menunjukkan
kesalahpahaman konsep. Selain itu, juga ditunjukkan dengan beberapa
tanggapan yang menyebutkan semua elemen dari tanggapan yang
divalidasi tetapi juga berisi informasi yang menunjukkan kesalahpahaman
konsep yang dievaluasi. Kesalahpahaman total/ lengkap dicirikan dengan
tidak ada satu pun jawaban yang benar terkait elemen respon yang
divalidasi. Responden berupaya menjawab untuk menjelaskan konsep,
namun penjelasan yang dibuat merupakan miskonsepsi, bukan pemahaman
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yang dipegang oleh ilmuwan atau dinyatakan dalam teks sains. Kategori
tidak ada respon ditandai oleh salah satu dari beberapa kasus, diantaranya
peserta didik hanya menyatakan kembali pertanyaan, memberi jawaban
yang tidak relevan dengan pertanyaan, menjawab "saya tidak tahu" atau
tidak ada jawaban yang diberikan untuk pertanyaan.
Menurut (Abraham, et al., 1994; Ayas, et al., 2010; Haidar, 1997),
tingkatan

pemahaman

beserta

skornya

dibedakan

menjadi

No

understanding (NU), Specific misconception (SM), Partial understanding
with a specific misconception (PU/SM), Partial understanding (PU) dan
Sound understanding (SU). Tabel kriteria penskoran pada setiap tingkatan
pemahaman dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tingkatan Pemahaman Konsep Beserta Penskorannya
Jumlah skor dan tingkatan
pemahaman

0 – No Understanding
(NU)

1 – Specific Misconception
(SM)
2 – Partial Understanding
with A Specific
Misconception
(PU/SM)
3 – Partial Understanding
(PU)
4 – Sound Understanding
(SU)

Kriteria penskoran

kosong, mengulang
pertanyaan, tanggapan
tidak relevan atau tidak
tepat, tidak ada penjelasan
yang diberikan untuk
jawaban yang dipilih
tanggapan tidak benar
secara ilmiah
tanggapan yang menunjukkan pemahaman terhadap
konsep, tetapi juga
mengandung miskonsepsi
tanggapan yang
mengandung bagian dari
konsep yang diterima
secara ilmiah
tanggapan yang
mengandung semua bagian
dari konsep yang dapat
diterima secara ilmiah

Tingkat pemahaman
konsep keseluruhan

0,0  NU < 0,5

0,5  SM < 1,5
1,5  PU/SM < 2,5

2,5  PU < 3,5

3,5  SU ≤ 4,0
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Sedangkan menurut (Haidar & Abraham, 1991), konsepsi peserta
didik dapat dikategorikan dalam tingkatan No Understanding (NU),
Alternative Conceptions (AC), Partial Understanding (PU) dan Sound
Understanding (SU). Pengkategorian konsepsi peserta didik dapat dilihat
dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kategorisasi Konsepsi Peserta Didik
Tingkatan pemahaman
No Understanding (NU)

Alternative Conceptions (AC)

Partial Understanding (PU)

Sound Understanding (SU)

Kriteria penskoran
Kosong
―Saya tidak tahu‖
―Saya tidak paham‖
Mengulang pertanyaan
Tanggapan tidak relevan atau tidak tepat
Tanggapan berupaya untuk menggambarkan
fenomena, tetapi belum sesuai dengan konsepsi
ilmiah
Tanggapan yang memuat sedikitnya satu
komponen dari konsepsi ilmiah, tetapi tidak
mencakup semua komponen
Tanggapan yang memuat semua komponen dari
konsepsi ilmiah

d. Miskonsepsi
1). Pengertian Miskonsepsi
Miskonsepsi berhubungan dengan konsep peserta didik yang
tidak akurat secara ilmiah, atau disebut kepercayaan naif (McCloskey,
Caramazza, & Green, 1980), gagasan yang keliru (Fisher, 1985),
prakonsepsi (Hashweh, 1988), penalaran spontan, konsep akal umum
(Halloun & Hestenes, 1985), pengetahuan spontan (Pines & West,
1986) dan kerangka alternatif (Driver & Easley, 1978). Berdasarkan
kesepakatan umum peneliti, istilah miskonsepsi dipilih daripada istilah
lainnya karena miskonsepsi masih umum digunakan oleh banyak
peneliti, lebih dikenal secara umum, dan menyampaikan bahwa
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sebuah konsep memiliki konotasi yang bertentangan dengan
pemikiran ilmiah termutakhir dalam pendidikan sains.
Pengalaman di sekolah bukanlah satu-satunya penyebab
miskonsepsi peserta didik terhadap konsep sains, karena penjelasan
naif yang disampaikan oleh orang dewasa kepada anak-anak terkait
dengan kesalahpahaman konsep sains juga dapat berkontribusi untuk
membentuk miskonsepsi peserta didik. Kondisi sosiogeografis juga
ikut mempengaruhi miskonsepsi diantaranya peserta didik yang
tinggal di daerah yang lebih maju dan dipengaruhi oleh penelitian
ilmiah dapat mengembangkan pemahaman konsep sains yang lebih
baik daripada peserta didik yang tinggal di daerah pedesaan (Simpson
& Marek, 1988). Beberapa miskonsepsi dapat terjadi sebagai akibat
dari pengulangan pengalaman miskonsepsi peserta didik dalam
fenomena sehari-hari (Hasan, Bagayoko, & Kelley, 1999). Dengan
demikian, beberapa miskonsepsi peserta didik secara eksplisit
menunjukkan pengalaman yang menyesatkan atau hilang.
Peserta didik yang mempertahankan miskonsepsi yang masuk
akal bagi mereka dan menolak penjelasan yang bertentangan dengan
miskonsepsi yang diyakini dapat mengganggu pembelajaran konsep
sains (Stepans et al., 1986). Oleh karena itu pendidik sains harus
peduli dengan efek jangka panjang terkait miskonsepsi yang
berkembang di SD, SMP dan SMA, mengetahui seberapa sulit
memperbaiki miskonsepsi peserta didik, memastikan di jenjang
manakah miskonsepsi yang dimiliki peserta didik berkembang, serta
mencocokkan konsep sains dengan tingkat perkembangan pembelajar
untuk mengembangkan pemahaman konsep sains (Lawson & Renner,
1975; Simpson & Marek, 1988).
Beberapa klaim terkait terbentuknya miskonsepsi diantaranya
peserta didik yang datang ke pembelajaran sains formal telah
membawa beragam miskonsepsi terkait benda dan peristiwa alam,
tanpa dibatasi oleh usia, batas-batas budaya, gender dan budaya.
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Miskonsepsi sulit untuk dihilangkan dengan strategi pengajaran
konvensional, karena berasal dari beragam pengalaman pribadi
termasuk observasi langsung dan persepsi, budaya dan bahasa teman
sebaya, penjelasan guru yang sering menyetujui miskonsepsi yang
sama dengan peserta didik, serta bahan ajar guru sehingga
menimbulkan beragam hasil pembelajaran yang tidak diinginkan.
Untuk mengantisipasi adanya miskonsepsi pada pengetahuan awal
yang dimiliki peserta didik, guru perlu untuk memastikan dan
menjamin bahwa pemahaman konsep yang dimiliki adalah benar,
bukan merupakan miskonsepsi, sehingga pengetahuan baru yang
dibangun oleh peserta didik nantinya adalah pemahaman konsep yang
benar (Aufschnaiter & Rogge, 2010; Bahar, 2003).

2). Penelitian Mengenai Miskonsepsi
Beberapa

strategi

dan

teknik

yang

digunakan

untuk

mengeksternalisasi ide-ide dan memodifikasi miskonsepsi dalam
struktur kognitif peserta didik disebut sebagai strategi perubahan
konseptual

(Novak, Gowin, & Johansen, 1983). Penelitian untuk

memperbaiki miskonsepsi telah dilakukan dengan menerapkan
sejumlah teknik dalam pembelajaran. Pertama, penyelidikan struktur
kognitif dengan teknik tes asosiasi kata, yaitu melalui kegiatan dengan
memilih sepuluh kunci (stimulus) kata-kata dari topik, kemudian
subjek menulis sebanyak mungkin istilah yang terkait dalam waktu
satu menit (atau dalam 30 detik) untuk setiap kata stimulus (diambil
satu per satu) (Bahar, 2003). Teknik tes asosiasi kata menganggap
urutan

pengambilan

respon

dari

memori

jangka

panjang

mencerminkan bagian penting dari struktur di dalam dan diantara
konsep-konsep (Shavelson, 1972).
Teknik kedua yaitu Structural Communication Grids (SCG)
yang dikembangkan oleh (Egan, 1972) dan telah digunakan oleh
beberapa peneliti (Johnstone et al., 2000; Macguire & Johnstone,
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1987) dengan kegiatan berupa penyajian bentuk grid bernomor dan
sebagai pertanyaannya peserta didik (i) diminta untuk memilih
potongan (nomor kotak) yang diperlukan untuk menjawab grid dan
peserta didik (ii) mewakili angka-angka dalam urutan logis untuk
menunjukkan alasan. Tanggapan peserta didik menunjukkan tingkat
kelengkapan dan keterkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki pada
topik yang diberikan.
Ketiga, teknik pengujian pohon diagnostik (Bahar, 2003) yang
memiliki desain pohon sederhana, terdiri dari tujuh pernyataan dengan
respon benar atau salah. Langkah yang diikuti peserta didik pada tes
mengindikasikan terjadinya kesalahan pengaitan, strategi yang salah,
atau pengetahuan yang salah.
Teknik keempat yaitu peta konsep yang dikembangkan dari
teori belajar (Ausubel, 1961) dan berkonsentrasi pada pentingnya
pengetahuan awal dan pembelajaran yang bermakna sebagai sarana
untuk mempertahankan representasi grafis dari informasi yang
disimpan dalam memori. Peta konsep merupakan teknik yang paling
populer menurut beberapa peneliti (Bahar, 2003; Novak et al., 1983).
Kelima, teknik wawancara klinis yang digunakan oleh
(Osborne & Gilbert, 1980) berupa percakapan seorang ahli dengan
seorang peserta didik, yang berfokus pada pertanyaan mengenai
fenomena alam atau kejadian sosial yang diwakili dalam serangkaian
diagram untuk memeriksa interpretasi peserta didik. Sedangkan teknik
keenam yaitu prediksi-observasi-eksplanasi (POE) yang menggunakan
informasi yang diperoleh peserta didik untuk menafsirkan peristiwa
dan pengalaman. Peserta didik harus memprediksi hasil dari beberapa
peristiwa, kemudian menggambarkan apa yang dilihat dan terjadi, dan
akhirnya merekonsiliasi apapun konflik yang terjadi antara prediksi
dan observasi. Teknik POE digunakan untuk eksternalisasi dan
modifikasi miskonsepsi (Gunstone & Northfield, 1992). Miskonsepsi
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terbukti mengalami penurunan melalui penerapan keenam strategi
perubahan konseptual Novak (Abraham et al., 1994).
Selain itu, (Simpson & Marek, 1988) mengusulkan beberapa
teknik yang dapat dilakukan untuk mencegah miskonsepsi diantaranya
pemetaan konsep dan membangun kerangka konseptual, strategi
pertanyaan, klarifikasi, dan wawancara. Guru dapat membaca tentang
keterampilan dan teknik untuk mencegah miskonsepsi dan mencoba
menerapkan dalam pembelajaran di kelas. Upaya strategi perubahan
konseptual Novak maupun teknik mencegah miskonsepsi Simpson
dan

Marek

dapat

menyelesaikan

miskonsepsi

yang

dapat

mengacaukan kebenaran konsep.
Disamping

penerapan

strategi

dan

teknik

perubahan

konseptual, untuk mengatasi miskonsepsi guru dapat memilih buku
teks terbaik (misalnya edisi terbaru) sebagai alat paling efektif untuk
mengatasi kesalahan konsep (miskonsepsi/ konsep alternatif). Selain
itu, laboratorium adalah cara lain untuk mencegah miskonsepsi. Guru
dapat menjaga kontak untuk selalu dekat dengan peserta didik selama
kegiatan

lab,

sehingga

dapat

melakukan

intervensi

dengan

mengajukan pertanyaan menyelidik, sambil terus menilai pengetahuan
peserta didik (Liu, 2001).

3). Pentingnya Perhatian Terhadap Miskonsepsi
Miskonsepsi sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu penting
untuk mewaspadai literatur yang menyebabkan miskonsepsi dan klaim
pengetahuan oleh pengajar. Sehingga untuk memastikan semua
konsep yang telah dimiliki peserta didik maupun pengetahuan yang
baru sudah merupakan pengetahuan yang benar ataukah belum, teknik
atau strategi perubahan konseptual dapat digunakan sebagai salah satu
solusi untuk mendiagnosis dan memodifikasi miskonsepsi (Bahar,
2003).
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2. Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK/ TPACK)
a. Pengertian TPCK/ TPACK
Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK/ TPACK)
merupakan suatu kerangka untuk mengembangkan dan mendesain model
pembelajaran baru yang mendeskripsikan kebutuhan guru dalam rangka
mengetahui keefektifan integrasi teknologi dalam praktik pembelajaran
melalui evaluasi pengetahuan (Mishra & Koehler, 2006). TPACK
dialamatkan pada tiga komponen dasar pengetahuan, yaitu pengetahuan
teknologi (technological knowledge), pengetahuan pedagogi (pedagogical
knowledge) dan pengetahuan konten (content knowledge) (Harris & Hofer,
2011). Menurut kerangka teori TPACK yang dibangun oleh Shulman
(Schmidt et al., 2009), TPACK terletak pada irisan yang memuat tiga
komponen pengetahuan dan merupakan pengetahuan intuitif dari konten
mengajar dengan metode pedagogik

yang tepat serta teknologi

sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 2.3. TPACK berkaitan dengan
tindakan instruksi yang tepat untuk mengajar konten khusus secara
mendalam menggunakan dukungan teknologi terbaik, disesuaikan dengan
kebutuhan dan yang disukai peserta didik (Putri et al., 2019).

Gambar 2.3.

Model Kerangka TPACK (Martin, 2015; Mishra & Koehler, 2006)
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TPACK dianggap sebagai kerangka yang memiliki potensi untuk
memberikan arah baru bagi guru dalam memecahkan masalah terkait
integrasi TIK dalam kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Domain
pengetahuan TPACK meliputi Technological Knowledge (TK) yang
merupakan pengetahuan terkait bagaimana mengoperasikan komputer dan
perangkat lunak yang relevan, Pedagogical Knowledge (PK) yang
merupakan kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik,
Content Knowledge (CK) yang memuat materi subjek pengetahuan sesuai
bidang yang diajarkan, Technological Content Knowledge (TCK) yang
merupakan pengetahuan tentang bagaimana konten dapat diteliti atau
diwakili oleh kehadiran teknologi, Pedagogical Content Knowledge (PCK)
yang merupakan pengetahuan tentang cara mengemas dan merumuskan
subjek spesifik sehingga lebih dipahami peserta didik, Technological
Pedagogical Knowledge (TPK) yang merupakan pengetahuan tentang
bagaimana teknologi dapat memfasilitasi pendekatan pedagogik, serta
Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK/ TPACK) yang
merupakan pengetahuan tentang integrasi instruksi yang tepat dengan
teknologi

dalam

pembelajaran

dan

bagaimana

mengembangkan

pengetahuan mengenai konten (Harris & Hofer, 2011; Martin, 2015;
Mishra & Koehler, 2006; Schmidt et al., 2009).

b. Komponen Teknologi dalam TPACK
Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat, mengharuskan
guru untuk menguasai teknologi sebagai media pendukung dalam kegiatan
pembelajaran (Rochintaniawati et al., 2019). Salah satu teknologi yang
dapat digunakan oleh guru dalam mendesain pembelajaran adalah
Augmented Reality (AR) yang berjalan secara interaktif dalam waktu nyata
(realtime) dan memiliki integrasi antarbenda dalam tiga dimensi (benda
maya terintegrasi dalam dunia nyata) (Ardhianto, Hadikurniawati, &
Winarno, 2012; Azuma, 1997; Krevelen & Poelman, 2010). AR
merupakan salah satu media pembelajaran hasil gabungan dari teknologi
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cetak dan komputer yang menempatkan suatu gambar virtual dari grafis
komputer pada dunia nyata dengan bantuan perlengkapan seperti webcam,
komputer, smartphone Android dan iOS, maupun kacamata khusus
(Sahertian & Helilintar, 2017).
Berdasarkan sejarah perkembangannya, AR merupakan variasi dari
Virtual Environments (VE) atau sering disebut Virtual Reality (VR)
(Novitasari & Arianto, 2017). Namun menurut (Azuma et al., 2001;
Azuma, 1997) sebenarnya AR dan VR saling terkait. Konsep AR dan VR
dijelaskan dalam kontinum Realitas-Virtualitas (RV) (Milgram et al.,
1994) sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.4.

Gambar 2.4. Representasi Sederhana dari RV Continuum Milgram (Milgram et
al., 1994)

Kerangka lingkungan Mixed Reality (MR) umum pada Gambar 2.4
menggambarkan lingkungan dunia nyata dan benda-benda dunia maya
yang disajikan bersama dalam satu layar. Kasus di sebelah kiri rangkaian
pada Gambar 2.4 mendefinisikan lingkungan apa pun yang hanya terdiri
dari objek nyata, dan mencakup apa pun yang dapat diamati ketika melihat
adegan dunia nyata baik secara langsung, atau melalui beberapa jenis
tampilan layar (semacam tampilan video). Kasus di sebelah kanan
mendefinisikan lingkungan yang hanya terdiri dari objek virtual,
contohnya mencakup simulasi grafis komputer konvensional, baik berbasis
monitor atau immersive.
Teknologi AR merupakan pengembangan dari VR yang memiliki
konsep berbeda. Ketika VR menarik pengguna seakan masuk ke dalam

36
lingkungan 3 dimensi, maka AR menambahkan realita yang ada dan nyata
di dunia nyata dengan objek yang terangkat/ ditambahkan (Augmented),
dimana teknologi ini seakan menghilangkan dunia maya 3 dimensi,
menyatu dengan dunia nyata (Aripin & Suryaningsih, 2019). Sistem AR/
AV yang berbeda dapat digambarkan dalam hal hyperspace multidimensi
(minimal). Tiga sifat penting dari hyperspace diantaranya, realitas yaitu
beberapa lingkungan virtual (dalam arti telah dibuat secara artifisial
dengan komputer) sementara yang lain nyata, imersi yaitu lingkungan
virtual dan nyata masing-masing dapat ditampilkan tanpa perlu pengamat
sepenuhnya tenggelam di dalamnya, dan keterusterangan yaitu apakah
benda-benda dunia primer dilihat secara langsung atau melalui beberapa
proses sintesis elektronik. Taksonomi tiga dimensi yang diusulkan untuk
mencampur dunia nyata dan virtual didasarkan pada tiga faktor tersebut.
Terdapat dua metode pengenalan penanda pada AR, yaitu marker
dan markerless. Marker merupakan penanda khusus yang dibuat seperti
sebuah barcode atau bingkai hitam, sedangkan markerless merupakan
penanda yang berhubungan dengan objek secara langsung (Saurina, 2016).
Antarmuka AR memungkinkan pengguna untuk melihat dunia nyata pada
saat yang sama dengan citra virtual yang melekat pada lokasi dan objek
nyata melalui handheld atau head mounted display (HMD). Antarmuka
AR meningkatkan pengalaman dunia nyata, tidak seperti antarmuka
komputer lain yang menarik pengguna dari dunia nyata ke layar
(Billinghurst, 2002).
Cara kerja AR adalah video atau kamera yang digunakan pada
aplikasi akan menangkap gambar marker yang lebih dulu diidentifikasi,
kemudian dilakukan perhitungan posisi dan orientasi marker. Hasil
perhitungan dimasukkan ke dalam matriks yang kemudian digunakan
untuk menentukan virtual kamera relatif terhadap marker. Library 3D
digunakan untuk menggambar objek virtual berdasarkan matriks 3×4 yang
berisi koordinat lingkungan nyata relatif terhadap marker. Secara
sederhana konsep penggunaan AR adalah menggabungkan benda maya
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dua dimensi maupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkup nyata. Lalu,
benda-benda maya tersebut diproyeksikan dalam waktu nyata langsung
melalui media berupa marker atau penanda yang diarahkan ke kamera
(Ivanova & Ivanov, 2011; Kaufmann & Papp, 2006). Penggunaan
teknologi AR bertujuan untuk menambahkan pengertian dan informasi
pada dunia nyata sebagaimana sistem AR mengambil dunia nyata sebagai
dasar dan menggabungkan beberapa teknologi dengan menambahkan data
kontekstual agar pemahaman seseorang menjadi jelas (Martono, 2011).
AR telah dimulai sejak tahun 1957, ketika penemunya Morton
Heilig menciptakan dan mematenkan sebuah simulator yang disebut
Sensorama dengan visual, getaran dan bau. Selanjutnya pada tahun 1966,
Ivan Sutherland menemukan head mounted display (HMD) yang di klaim
sebagai jendela ke dunia virtual. Tahun 1975 seorang ilmuwan bernama
Myron Krueger menemukan Videoplace yang memungkinkan pengguna
dapat berinteraksi dengan objek virtual untuk pertama kalinya. Di tahun
1989, Jaron Lanier memperkenalkan Virtual Reality dan menciptakan
bisnis komersial pertama kali di dunia maya, serta tahun 1992
mengembangkan Augmented Reality untuk melakukan perbaikan pada
pesawat boeing. Pada tahun yang sama, LB Rosenberg mengembangkan
salah satu fungsi sistem AR yang disebut Virtual Fixtures, yang digunakan
oleh Angkatan Udara AS Armstrong Labs, serta menunjukkan manfaatnya
pada manusia. Di tahun 1992 pula, Steven Feiner, Blair Maclntyre dan
dorée Seligmann, memperkenalkan untuk pertama kalinya Major Paper
untuk perkembangan Prototype AR (Pramono, 2013). Dan pada akhir
1990-an, beberapa konferensi tentang AR dimulai untuk merancang
lingkungan augmented reality yang diaplikasikan untuk semua indera
(Ardhianto et al., 2012; Azuma et al., 2001).
Meskipun teknologi AR bukanlah hal baru, potensi dalam
pendidikan baru mulai dieksplorasi dan terus dikembangkan. Pendidik
bekerja sama dengan para peneliti di lapangan untuk mengeksplorasi
penerapan AR di lingkungan sekolah. Dalam bidang pendidikan, AR telah
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banyak digunakan sebagai alat bantu penelitian di laboratorium dan
sebagai media pembelajaran di ruang kelas (Aripin & Suryaningsih, 2019;
Billinghurst, 2002; Hidayat, Kuswandi, & Ulfa, 2017; Idrus & Yudherta,
2016; Ivanova & Ivanov, 2011; Martono, 2011; Mauludin, Sukamto, &
Muhardi, 2017; Novitasari & Arianto, 2017; Pramono, 2013; Qumillaila,
Susanti, & Zulfiani, 2017; Sahertian & Helilintar, 2017; Saputro, Intan, &
Saputra, 2014; Saurina, 2016; Wahyudi, 2014).
Seiring tuntutan pendidikan abad 21 di era digital, generasi 4.0
society 5.0 yang sudah sedemikian akrab dengan teknologi, gawai,
komputer dan sejenisnya semakin mendukung dan memudahkan
pengembangan media AR (Mauludin et al., 2017). Media AR memberikan
pengalaman tersendiri (personal experience) kepada peserta didik dengan
menghadirkan objek virtual ke dunia nyata sehingga informasi yang
disampaikan melalui teknologi AR selalu terkesan dan teringat di memori
peserta didik.
Pesatnya persebaran perangkat smartphone di masyarakat, tidak
terkecuali

di

kalangan

pelajar,

menjadikan

penelitian

mengenai

penggunaan AR telah banyak difokuskan untuk pembelajaran mobil
(mobile learning) di mana peserta didik tidak dibatasi dengan PC di suatu
ruang tetap akan tetapi pembelajaran bisa dilakukan secara dinamis.
Penggunaan teknologi AR pada gawai dapat menunjang mobilitas
pengguna dan memungkinkan peserta didik untuk dapat melakukan
kegiatan pembelajaran di mana saja. Terlebih lagi keberadaan perangkat
mobile bersistem operasi Android, iOS, dan sejenisnya telah dekat dengan
peserta didik dalam kesehariannya.
Menurut (Kaufmann & Papp, 2006) seiring dengan kemajuan
dalam perkembangan konsep pedagogis, aplikasi dan teknologi, dan
penurunan biaya perangkat keras, penggunaan skala kecil teknologi AR
untuk lembaga pendidikan menjadi sangat memungkinkan dalam dekade
ini (dengan asumsi pembangunan berkelanjutan di tingkat yang sama).
Namun demikian, potensi teknologi ini membutuhkan perhatian yang
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seksama agar benar-benar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan
keberhasilan pendidikan. Tantangan dalam penerapan di sekolah
memerlukan adanya kolaborasi antara guru atau pengajar dengan peneliti
untuk mengetahui kecocokan penerapan media AR dengan kurikulum
yang ada di sekolah.
Teknologi AR sebagai media dalam pembelajaran memiliki
beberapa keunggulan diantaranya, AR memungkinkan konten digital
(audio, video, objek 2D dan 3D) untuk terlihat menyatu dengan dunia
nyata melalui suatu perangkat (device), AR juga memungkinkan
pembelajaran konten dalam bentuk tiga dimensi (3D) sehingga dapat
memvisualisasikan hal-hal yang sulit dilihat, selain itu kemampuan AR
untuk menghadirkan objek virtual ke dunia nyata secara realtime dapat
mengaktifkan rasa keberadaan, kedekatan dan penyelaman pada peserta
didik (Aripin & Suryaningsih, 2019; Qumillaila et al., 2017), membantu
dan meningkatkan pengetahuan serta pemahaman individu mengenai
kejadian yang berlangsung di sekitarnya, memungkinkan pembelajaran di
mana saja, kolaboratif dan disituasikan sehingga dapat menjembatani
pembelajaran formal dan informal, menghadirkan pembelajaran yang lebih
menyenangkan, kolaboratif dan atraktif, meningkatkan motivasi, hasil
belajar dan menciptakan persepsi yang positif terhadap pembelajaran serta
memfasilitasi pembelajar untuk memahami materi dengan lebih baik.
Dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya AR dapat menjadi sebuah
solusi efektif sebagai media pada pembelajaran Biologi.

c. Komponen Pedagogi dalam TPACK
Komponen dasar TPACK selanjutnya adalah pedagogi. Kata
‗pedagogi‘ berarti pengetahuan terkait proses pembelajaran dari segala sisi
yang harus dipahami oleh seorang guru sebagai pendidik sekaligus
pengajar (Hartati, 2011). Pedagogi berkaitan dengan penentuan tindakan
instruksi yang tepat dalam mengajar bidang studi, meliputi bagaimana
menuangkannya dalam bentuk perangkat pembelajaran komprehensif
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(meliputi silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan materi ajar
yang dikembangkan pada materi/ konten tertentu) yang terintegrasi dengan
teknologi,

kompleks,

multifaset,

dan

dikondisikan

nyata

sesuai

pengetahuan yang dimiliki guru (Mishra & Koehler, 2006). Pedagogi
meliputi ranah pengembangan seni dalam mengajar (penggunaan model
dan metode yang tepat dan kreatif), desain kelengkapan instrumen serta
pemahaman terhadap karakter peserta didik secara psikologis maupun
biologis. Akhirnya pedagogi bermuara pada keberhasilan guru untuk
membantu peserta didik menemukan minat, bakat serta karakter dirinya
sendiri.
TPACK mengintegrasikan konten dengan pedagogi dan teknologi
dalam pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang menarik.
Pengemasan konten dan pedagogi dengan teknologi disesuaikan dengan
amanah Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional bahwa kemampuan dasar yang harus dimiliki
oleh

guru

sebagai

tenaga

profesional

pendidik

yang

bertugas

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran adalah
kemampuan dalam mengajar (pedagogy) dan pengetahuan tentang isi
materi yang diajarkan (content). Keefektifan mengajar guru ditentukan
oleh kemampuan content dan pedagogy yang diimplementasikan pada saat
merencanakan pembelajaran dalam sebuah pengemasan materi bidang
studi terintegrasi dengan teknologi (Apriani & Wangid, 2015; Rahayu,
2014).

d. Komponen Konten dalam TPACK
Pengetahuan konten (content knowledge) pada kerangka TPACK
merupakan komponen dasar yang harus dimiliki seorang guru disamping
menguasai teknologi dan memiliki keterampilan pedagogi (Jin et al.,
2015; Putri et al., 2019). Seorang guru harus kompeten dalam disiplin
keilmuannya. Pengetahuan materi bidang studi dapat berupa pengetahuan
tentang konsep, teori, gagasan, kerangka organisasi konsep, bukti empiris,
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maupun praktik dan pendekatan dalam mengembangkan pengetahuan.
Konten menentukan apa yang akan dipelajari atau substansi materi apa
saja yang akan dipelajari. Kedalaman dan keluasan konten bidang studi
yang diajarkan di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah
menengah

atas,

maupun

perguruan

tinggi

berbeda-beda

tingkat

kompleksitasnya, disesuaikan dengan progres pembelajarannya (learning
progression) (Rahayu, 2017).

e. Aspek Perangkat Pembelajaran yang dikembangkan dalam TPACK
(Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Media/ Bahan Ajar,
LKS dan Soal Evaluasi )
TPACK memiliki komponen yang lebih kompleks dibandingkan
Subject Specific Pedagogy (SSP) maupun Pedagogy Contents Knowledge
(PCK) (Kusmawati, 2017). PCK terletak pada perpaduan antara konten
dan pedagogi yang mengubah konten menjadi bentuk yang sangat mudah
digunakan untuk pembelajaran. SSP merupakan pengetahuan yang
diterapkan pada proses pembelajaran yang lebih spesifik tentang
transformasi materi yang digunakan untuk bahan pembelajaran (Rahayu,
2014). Sedangkan inti dari model TPACK dipahami sebagai transformasi
pengetahuan guru yang terdiri dari komponen PCK dan integrasi teknologi
untuk

menghasilkan

pembelajaran

yang

efektif.

Prinsip

dalam

pengembangan PCK meliputi pengembangan pedagogi dan penilaian yang
sesuai, penyesuaian isi materi, cara mengajar dan karakteristik peserta
didik, penyesuaian konten, cara mengajar yang khas dengan kebutuhan
spesifik peserta didik serta pengintegrasian pembelajaran dengan teknologi
(TPACK) (Azizah et al., 2017; Martin, 2015; Rahayu, 2017).
Aspek-aspek dalam PCK dirujuk dengan mereview strategi dan
model pembelajaran yang dapat digunakan untuk menguatkan pemahaman
konsep peserta didik dan menjabarkan strategi dan model yang digunakan
secara

operasional

dalam

langkah-langkah

penyusunan

rencana

pembelajaran. Materi ajar, strategi dan model pembelajaran yang dikonsep
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harus sejalan dengan tujuan nasional pendidikan yang terimplementasi
dalam struktur kurikulum 2013. Materi yang disusun berikut strategi dan
model yang ditetapkan berikutnya disusun dengan merujuk pada teori-teori
yang relevan dengan implementasi kurikulum 2013 (Karyanto et al.,
2009).
1). Silabus
Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata
pelajaran atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang
mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok,
kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian,
alokasi waktu, sumber, bahan serta alat belajar (Bani, 2015;
Kemendikbud, 2016; Purnaida, 2018). Silabus dijabarkan dalam
Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran

(RPP)

dan

dilaksanakan,

dievaluasi serta ditindak lanjuti oleh masing-masing guru.
Pengembangan silabus disesuaikan dengan ciri dan kebutuhan
daerah setempat, baik oleh guru secara mandiri, berkelompok dalam
sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru
Mata Pelajaran (MGMP), Pusat Kegiatan Guru (PKG) serta Dinas
Pendidikan (Dadang, 2015). Silabus dikembangkan dengan langkah
standar mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar,
mengidentifikasi

materi

pokok

atau

materi

pembelajaran,

mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan Indikator
Pencapaian Kompetensi dan menentukan jenis penilaian. Unit waktu
silabus disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu mata pelajaran
selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan
dengan memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester
per tahun serta alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok
dan implementasi per semesternya menggunakan penggalan sesuai SK
dan KD untuk mata pelajaran yang bersangkutan sesuai struktur
kurikulum (Bani, 2015).
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2). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan suatu
rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian
pembelajaran yang diterapkan guru dalam kegiatan belajar mengajar
di kelas untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam
standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Komponen RPP
meliputi identitas sekolah atau nama satuan pendidikan, identitas mata
pelajaran atau tema/ subtema, kelas/ semester, materi pokok, alokasi
waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator
pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran,
media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran
dan penilaian hasil pembelajaran (Bani, 2015; Kemendikbud, 2016).
Ruang lingkup RPP mencakup satu KD yang terdiri dari satu
atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih
(Kemendikbud, 2016). RPP memiliki fungsi perencanaan yang
mendorong guru untuk lebih siap melakukan kegiatan pembelajaran
dengan

matang

serta

memiliki

fungsi

pelaksanaan

yang

mengefektifkan proses pembelajaran sesuai yang direncanakan
(Purnaida, 2018).

3). Bahan Ajar atau Media
Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk
membantu guru (pengajar) dalam melaksanakan kegiatan belajar
mengajar di kelas. Bahan ajar disusun secara sistematis baik tertulis
maupun tidak tertulis, sehingga dapat mengondisikan lingkungan yang
memungkinkan peserta didik untuk belajar. Bahan ajar umumnya
dikemas

dalam

sebuah

media

untuk

memudahkan

proses

pembelajaran. Bahan ajar yang sudah dikemas dengan sistematis
disebut media pembelajaran (Handziko & Suyanto, 2015).
Kedudukan media pembelajaran adalah sebagai alat untuk
mempermudah penyampaian materi dan penghubung antara pengajar
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dengan peserta didik. Masing-masing bentuk media pembelajaran
memiliki kelebihan dan kekurangan yang dijadikan dasar dalam
memilih media pembelajaran yang tepat di dalam kelas sesuai materi
yang diajarkan. Penyusunan bahan ajar yang tepat guna diawali
dengan tahapan analisis standar kompetensi, analisis kompetensi
dasar, analisis indikator, analisis materi pembelajaran, analisis
kegiatan pembelajaran, serta analisis bahan ajar yang berupa cetak,
visual, audio maupun video sehingga benar-benar dapat menunjang
kegiatan pembelajaran.
Media pembelajaran membantu mengemas bahan ajar (materi
pembelajaran) serta menyajikan proses gejala peristiwa agar sesuai
dengan

kebutuhan

peserta

didik

sehingga

dapat

membantu

mempermudah pemahaman konsep materi dan proses pembelajaran
dapat berlangsung dengan baik (Purnaida, 2018). Proses pembelajaran
yang baik dapat memudahkan penguasaan konsep. Konsep yang sudah
terkuasai dengan baik mampu meningkatkan hasil belajar peserta
didik dalam materi yang dipelajari (Handziko & Suyanto, 2015).
Selain

mempermudah

pemahaman

konsep,

kehadiran

media

pembelajaran juga membuat pengetahuan dapat melekat lebih lama
karena proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Pembelajaran
yang menarik dapat memfokuskan perhatian peserta didik di
sepanjang proses pembelajaran sehingga paham dan sadar tentang
konsep yang dipelajari.
Media pembelajaran yang berupa objek nyata sebagai sumber
belajar kontekstual dapat meningkatkan pemahaman konsep peserta
didik sebagai potret hasil belajar kognitifnya (Karyanto et al., 2009).
Terkait

dengan

penelitian

pengembangan

TPACK

dalam

pembelajaran Biologi materi klasifikasi makhluk hidup khususnya
klasifikasi

Animalia,

komponen

media

pembelajaran

yang

dikembangkan merupakan sumber belajar kontekstual berupa objek
AR. Konten materi dasar taksonomi dalam bab klasifikasi Animalia
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dikemas bersama pedagogi yang tepat untuk lebih mengefektifkan
pembelajaran serta diintegrasikan dengan teknologi media AR
sehingga dicapai pemahaman konsep yang benar pada peserta didik.
4). Lembar Kerja Siswa (LKS)
Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan salah satu sumber
belajar berjenis hand out yang dapat dikembangkan oleh guru sebagai
fasilitator dalam kegiatan pembelajaran untuk membantu peserta didik
belajar secara terarah. LKS juga merupakan media pembelajaran
karena dapat digunakan bersamaan dengan sumber belajar atau media
pembelajaran yang lain (Rohaeti, 2009). Fungsi LKS antara lain
sebagai alternatif bagi guru untuk mengarahkan pengajaran atau
memperkenalkan suatu kegiatan tertentu dalam kegiatan belajar
mengajar, mempercepat proses pengajaran dan menghemat waktu
penyajian suatu topik, mengetahui seberapa jauh materi yang telah
dikuasai peserta didik, mengoptimalkan alat bantu pengajaran yang
terbatas, membantu peserta didik lebih aktif dalam proses belajar
mengajar, membangkitkan minat peserta didik untuk belajar dengan
tipe penyajian yang sistematis dan mudah dipahami, menumbuhkan
kepercayaan diri dan rasa ingin tahu peserta didik, mempermudah
penyelesaian tugas perorangan/ kelompok/ klasikal sesuai karakter
belajar masing-masing peserta didik, melatih peserta didik untuk
menggunakan waktu dengan efektif dan meningkatkan kemampuan
dalam memecahkan masalah (Widjajanti, 2008).
LKS sering dimanfaatkan sebagai buku latihan dalam proses
belajar mengajar yang didalamnya memuat ringkasan materi sehingga
peserta didik lebih mudah memahami materi pelajaran dan soal-soal
latihan baik dalam bentuk soal subjektif atau uraian maupun soal
objektif atau fixed response item (Faizah, 2010). Keberadaan LKS
memberi pengaruh yang besar dalam proses belajar mengajar sehingga
harus disusun sesuai syarat didaktik, syarat konstruksi, dan syarat
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teknik (Yasir, 2013). Syarat didaktik menekankan pada proses untuk
menemukan konsep dan yang terpenting terdapat variasi stimulus
melalui berbagai media dan kegiatan sehingga dapat digunakan
dengan baik oleh peserta didik sesuai dengan kemampuan masingmasing dalam memahami materi. Syarat konstruksi berhubungan
dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat
kesukaran dan kejelasan dalam LKS. Syarat teknis menekankan
penyajian LKS yang berupa tulisan, gambar dan penampilan. LKS
dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional,
moral dan estetika karena pengalaman belajar yang dialami peserta
didik ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadinya (Widjajanti,
2008).
5). Evaluasi atau Lembar Penilaian
Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh,
menganalisis serta menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar
secara sistematis dan berkesinambungan untuk memberikan gambaran
mengenai tingkat penguasaan materi dan kesulitan belajar yang
dimiliki masing-masing peserta didik (Purnaida, 2018; Setemen,
2010). Evaluasi diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi
menggunakan acuan kriteria berdasarkan apa yang bisa dilakukan
peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan sistemnya
secara berkelanjutan.
Tahapan pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran meliputi
penentuan

tujuan,

penentuan

desain

evaluasi,

pengembangan

instrumen evaluasi, pengumpulan informasi/ data, analisis dan
interpretasi, serta tindak lanjut (Astuti, Pamadhi, & Rini, 2010;
Dadang, 2015; Purnaida, 2018). Evaluasi hasil dan proses belajar
dapat dilakukan menggunakan tes untuk mengukur tingkat pencapaian
kompetensi peserta didik serta bahan penyusunan laporan kemajuan
hasil belajar. Salah satu tes yang dapat digunakan dalam evaluasi
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adalah tes diagnostik pilihan ganda yang memiliki kelebihan dapat
segera dinilai dan merupakan alat diagnostik bagi guru untuk
memastikan dengan mudah konsepsi peserta didik (Chandrasegaran et
al., 2007; Chen et al., 2002) di area konten yang terbatas (materi
tertentu) dan didefinisikan dengan jelas.
Evaluasi yang digunakan dalam penelitian berupa tes
diagnostik dua tingkat (two-tier diagnostic test) yang merupakan salah
satu cara untuk mengetahui pemahaman konsep maupun menemukan
miskonsepsi yang dialami peserta didik terkait materi (Fariyani,
Rusilowati,

&

Sugianto,

2015).

Tes

diagnostik

yang

telah

dikembangkan dan dijelaskan dalam literatur (Chandrasegaran et al.,
2007; Halloun & Hestenes, 1985; Haslam & Treagust, 1987; Treagust,
1988; Tsai & Chou, 2002) dapat memberikan gambaran akurat
mengenai miskonsepsi yang dialami peserta didik berdasarkan
informasi kesalahan yang dibuat, karena pertanyaan diagnostik tidak
hanya menunjukkan bagian yang tidak dipahami peserta didik tetapi
juga menunjukkan bagaimana peserta didik berpikir dalam menjawab
pertanyaan yang diberikan meskipun jawaban mereka tidak benar
(Suwarto, 2010; Treagust & Haslam, 1986).
Tes diagnostik dua tingkat merupakan soal pilihan ganda dua
tingkat yang mampu meminimalisir jawaban tebakan, menentukan
tipe kesalahan, serta mengarahkan rancangan tindak lanjut sesuai
dengan kesulitan yang teridentifikasi. Tingkat pertama merupakan
pertanyaan konten materi berupa soal pilihan ganda dengan lima
pilihan jawaban, terdiri dari satu jawaban benar yang harus dipilih
peserta didik dan empat pengecoh. Sedangkan pada tingkat kedua
memunculkan respon penalaran dalam bentuk alasan peserta didik
dalam menjawab pertanyaan, berupa lima pilihan alasan yang
disediakan. Tingkat kedua menyediakan seperangkat alasan yang
mencakup jawaban ilmiah dan kemungkinan miskonsepsi, sehingga
meminimalkan kemungkinan peserta didik untuk menebak jawaban
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ketika tidak memiliki konsepsi kuat tentang pertanyaan yang diajukan
(Bayrak, 2013; Shidiq, Masykuri, & Susanti, 2014).
Keunggulan tes diagnostik pilihan ganda bertingkat adalah
guru dapat mengetahui pemahaman konsep peserta didik, mendeteksi
kesulitan belajar peserta didik, menganalisis sumber dan mendiagnosis
miskonsepsi yang dialami peserta didik secara lebih mendalam,
menentukan bagian materi yang perlu diperinci, serta merencanakan
pembelajaran

yang lebih

baik

untuk

membantu mengurangi

miskonsepsi peserta didik (Chandrasegaran et al., 2007; Lin, 2004;
Poerwanti & Masduki, 2008; Tsui & Treagust, 2010). Berdasarkan
keunggulan yang dimiliki, tes diagnostik dua tingkat

yang

dikembangkan bertujuan untuk memberi tahu guru mengenai
miskonsepsi dan pengetahuan awal peserta didik mengenai klasifikasi
makhluk hidup khususnya klasifikasi Animalia, memberi tahu peneliti
mengenai dasar pengetahuan awal peserta didik untuk membuat item
evaluasi akhir dan mengindentifikasi beberapa fokus untuk diselidiki
lebih lanjut selama in depth interview peserta didik pada pra
pengembangan TPACK.
Pengembangan instrumen diagnostik dua tingkat pada dasarnya
mengikuti metode Treagust tahun 1988 (Fariyani et al., 2015; Tsui &
Treagust, 2010). Pembuatan instrumen diagnostik dua tingkat melalui
tahapan validasi konten (isi) disesuaikan dengan dasar KI, KD dan
indikator yang ditentukan oleh Permendikbud. Instrumen untuk
keperluan analisis kebutuhan kemudian diujicobakan pada guru
Biologi dan 31 peserta didik SMA untuk mengetahui validitas dan
reliabilitas soal. Umpan balik yang diberikan memberi tahu peneliti
untuk lebih lanjut menyempurnakan draf sebelum pelaksanaan tes
pada responden yang sesungguhnya. Umpan balik dari guru dan
peserta didik yang berpartisipasi serta wawancara mendalam terhadap
hasil tes sangat penting untuk mempertahankan kevalidan data yang
diperoleh. Versi terakhir dari instrumen diagnostik dua tingkat terdiri
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dari 23 soal pilihan ganda beralasan tentang konsepsi klasifikasi
makhluk hidup. Garis besar produk two-tier diagnostic yang
dikembangkan adalah kisi-kisi soal two-tier diagnostic, soal two-tier
diagnostic, kunci jawaban, lembar jawab, pedoman penskoran dan
interpretasi hasil sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.3 dan
rinciannya dapat dilihat pada Lampiran 9a-13.

Tabel 2.3. Garis Besar Produk Two-Tier Diagnostic Test
Produk yang
Isi
Dikembangkan
Kisi-kisi soal two-tier Kompetensi Dasar, materi, jumlah butir
diagnostic test
soal, indikator pencapaian kompetensi
soal, level kognitif soal, dimensi kognitif
soal dan butir soal
Soal two-tier
Judul, mata pelajaran, Kompetensi Dasar,
diagnostic test
materi, waktu pengerjaan, identitas
responden (nama, kelas, presensi,
sekolah), petunjuk pengerjaan soal, butir
soal tes, pilihan jawaban dan pilihan
alasan
Kunci jawaban
Judul, nomor soal, pilihan jawaban dan
pilihan alasan yang benar
Lembar jawaban
Judul, identitas responden (nama, kelas,
presensi, sekolah), nomor soal, pilihan
jawaban dan pilihan alasan yang benar
Pedoman penskoran
Pedoman dalam memberikan skor dan
menentukan hasil tes
Pedoman interpretasi
Pedoman
untuk
mengklasifikasikan
hasil
jawaban yang diberikan peserta didik

Perlunya mengukur pemahaman konsep dengan tes diagnostik
karena kekhawatiran miskonsepsi yang dipegang telah tertanam kuat
dalam pikiran peserta didik sebagai struktur konseptual yang koheren
tetapi salah (Driver & Easley, 1978), terutama ketika konsepsi berakar
dalam pengalaman hidup sehari-hari peserta didik. Akibatnya, ketika
konsep-konsep baru dirasa tidak masuk akal bagi mereka, peserta
didik cenderung mempertahankan pandangan awal mereka sendiri
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(Haslam & Treagust, 1987; Treagust, 1986) walaupun pandangan
tersebut salah. Melalui tes diagnostik, guru mampu mengidentifikasi
konsepsi peserta didik dengan merumuskan strategi yang tepat untuk
meluruskan pemahaman peserta didik dan membantu mereka
mengembangkan konsep yang benar (dapat diterima secara ilmiah).

3. Discovery Learning
a. Pengertian Discovery Learning
Discovery merupakan proses mental dalam mengasimilasi konsep
dan prinsip dalam pikiran yang dilakukan melalui proses kognitif berupa
observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan dan penarikan
kesimpulan (Ausubel, 1961; Svinicki, 1998). Pembelajaran penemuan
(discovery learning) adalah model pembelajaran yang mendorong peserta
didik

untuk

berinteraksi

dengan

lingkungan,

mengeksplorasi,

memanipulasi objek, merumuskan pertanyaan dan melakukan percobaan
(Ormrod,

2005).

Proses

pembelajaran

pada

discovery

learning

mengharapkan pebelajar untuk mengorganisasi sendiri pembelajarannya.
Discovery learning merancang peserta didik untuk terlibat aktif
dalam kegiatan belajar, membangun konsep melalui penemuan, serta
membuat koneksi konsep antara fenomena yang sedang dipelajari dengan
fenomena yang telah dialami secara nyata dalam kehidupan (pengetahuan
awal yang telah dimiliki) (Veermans, 2003). Koneksi konsep antara
kehidupan nyata dan yang dipelajari memfasilitasi terjadinya perpindahan
konsepsi pengetahuan sebagai sesuatu yang diterima dari suatu
pengetahuan yang lebih tinggi ke sesuatu yang dicari secara aktif, dari
konsep sains sebagai daftar fakta-fakta yang dihafal ke proses aktif yang
membawa pemahaman tentang fenomena di dunia dan bagaimana hal itu
bekerja. Metode penemuan (discovery) merupakan versi sains di dunia
nyata yang dialami peserta didik sebagaimana dijalani oleh ilmuwan dalam
buku-buku teks (Svinicki, 1998).
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Dalam model pembelajaran penemuan, guru tidak bertindak
sebagai satu-satunya sumber informasi, tidak secara langsung mengajar
mata pelajaran, tetapi mendorong peserta didik untuk menemukan
pengetahuan secara mandiri (Gholamian, 2013). Sebagai contoh, untuk
mengajarkan tahap penyelesaian masalah guru mengatur peserta didik
untuk mengerjakan soal. Kemudian memberikan situasi agar peserta didik
dapat menemukan hubungan antara komponen dan solusinya. Ketika
peserta didik telah memiliki kemampuan untuk menemukan pembelajaran
secara mandiri, mereka akan lebih bersemangat daripada mendengar
tentang sesuatu dari orang lain, lebih menguasai, mampu menerapkan dan
menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya.
Bruner

mendorong

guru

untuk

membantu

peserta

didik

menghadapi masalah secara individu atau dalam bentuk kelompok. Guru
hendaknya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjadi
seorang problem solver, seorang saintis, historin atau ahli matematika.
Peserta didik belajar melalui keterlibatan aktif dengan konsep-konsep dan
prinsip-prinsip, dan guru mendorong peserta didik untuk mendapatkan
pengalaman dengan melakukan kegiatan yang memungkinkan mereka
menemukan konsep dan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri (Slavin,
1995).
Discovery learning dikembangkan dari paham konstruktivisme.
Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) pembelajaran
kontekstual yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia
sedikit demi sedikit, dimaknai melalui pengalaman nyata dan hasilnya
diperluas melalui konteks yang terbatas. Teori konstruktivisme merupakan
sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia untuk secara
aktif belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi,
dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri
(Azizah et al., 2017).
Pembelajaran penemuan pada awalnya dipelajari dalam konteks
penemuan konsep dan terus berkembang menjadi belajar penemuan ilmiah
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yang menuntut adanya perancangan eksperimen (Schunn & Klahr, 1995).
Pembelajaran penemuan memungkinkan pebelajar secara aktif terlibat
dalam

proses

penemuan

ilmiah

dengan

melakukan

eksperimen,

menyatakan hipotesis, melakukan pengujian dan yang lebih penting
lingkungan memberikan dukungan yang lebih kuat bagi pebelajar untuk
proses penemuan. Belajar dengan penemuan mengambil posisi penting
dalam pendekatan baru untuk pembelajaran dan pengajaran seperti
konstruktivisme dan kognitivisme (van Joolingen et al., 1997; van
Joolingen & Jong, 1997; van Joolingen, 1999).
Pembelajaran penemuan memiliki kelebihan dapat membantu
peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan maupun
proses kognitif, memberikan konstribusi dalam meningkatkan pemahaman
konsep materi maupun pengembangan sikap ilmiah, serta menimbulkan
rasa senang pada peserta didik karena membangkitkan keingintahuan dan
memotivasi peserta didik untuk pantang menyerah hingga menemukan
jawaban (Cahyani, 2016; Utami, 2017; Widiadnyana et al., 2014).
Bagaimanapun cara belajar peserta didik, usaha penemuan merupakan
kunci dari proses kognitif dalam pembelajaran.
b. Karakteristik Discovery Learning
Model discovery learning (pembelajaran penemuan) merupakan
model pembelajaran interaktif yang lebih menekankan pengalaman
langsung, ditandai dengan adanya penemuan konsep, mengutamakan
proses daripada hasil belajar, dan memudahkan peserta didik dalam
memahami suatu konsep serta memecahkan masalah. Discovery learning
didukung oleh teori belajar kognitif dengan karakteristik utama penekanan
pada pembelajaran aktif, pengembangan pembelajaran yang bermakna,
dan kapasitas untuk mengubah sikap dan nilai-nilai terhadap subjek dan
diri sebagai pemecah masalah (Svinicki, 1998).
Konsep kunci yang pertama dalam pembelajaran penemuan adalah
gagasan belajar aktif. Semua metode penemuan melibatkan beberapa
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bentuk partisipasi aktif dari pebelajar. Pembelajaran aktif bermanfaat
untuk membelajarkan peserta didik agar memberikan perhatian pada tugas
untuk dapat merespon dengan tepat, memusatkan perhatian pada ide-ide
kunci dari sesuatu yang dicari, membangun sebuah tanggapan,
meningkatkan motivasi, memberikan kesempatan untuk mendapatkan
umpan balik, dan menghasilkan memori episodik (jenis memori khusus
untuk peristiwa) untuk merekonstruksi suatu ide jika peserta didik tidak
dapat mengingatnya dari memori peristiwa.
Kunci untuk keberhasilan pembelajaran penemuan yang kedua
adalah ketika pebelajar secara aktif terlibat dalam pemecahan masalah.
Pembelajaran penemuan lebih bermakna karena pebelajar mengetahui
proses pembelajarannya bukan hanya mengikuti arahan sehingga
menghasilkan retensi yang lebih baik,

menggunakan asosiasi pribadi

sebagai dasar pemahaman, mendukung sikap bahwa sains adalah suatu
proses dan bukan serangkaian fakta, menghadapkan pebelajar pada ide
terkini tentang suatu topik (banyak di antaranya mungkin miskonsepsi)
dan merekonsiliasinya dengan apa yang sekarang diobservasi menjadi
sebuah kasus, bersifat lebih konkret dan mudah dipahami, serta
mendorong pebelajar untuk berkembang dan lebih percaya diri pada
kemampuannya untuk menangani masalah di bidang yang ditangani
(Ausubel, 1961).
Karakteristik discovery learning yang paling jelas adalah sesudah
pembelajaran tingkat inisial (permulaan), bimbingan guru lebih berkurang,
dan peserta didik diberi responsibilitas yang lebih besar untuk belajar
sendiri (Kemendikbud, 2013). Pembelajaran penemuan berfokus pada
konsep-konsep dan prinsip-prinsip utama (sentral) dari suatu disiplin,
melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pemecahan masalah
dan tugas-tugas bermakna lainnya.
c. Sintaks Discovery Learning
Sintaks model pembelajaran Discovery Learning terdiri dari tahap
orientation, hypothesis generation, hypothesis testing, conclusion, dan
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regulation (Veermans, 2003). Tahapan model Discovery Learning beserta
kegiatan dan karakteristik pembelajarannya dapat dilihat dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Tahapan Discovery Learning, Kegiatan Pembelajaran dan
Karakteristik Pembelajarannya
Tahap
Discovery
Learning
Tahap 1
Orientation

Tahap 2
Hypothesis
generation

Kegiatan Pembelajaran
Selama proses orientasi
peserta didik membangun
ide-ide pertama tentang
domain pengetahuan dan
lingkungan,
dengan
melibatkan
pembacaan
informasi pengantar dan/
atau
latar
belakang,
menjelajahi
domain
pengetahuan,
mengidentifikasi
variabel
dalam
domain,
dan
menghubungkan
pengetahuan
sebelumnya
dengan
masalah
yang
dihadapi.
Dalam proses pembuatan
hipotesis, peserta didik
mulai merumuskan hipotesis
dari eksplorasi domain
(proses induktif) dengan
abstraksi yang dibuat atas
sejumlah percobaan untuk
sampai pada hipotesis yang
dapat
menjelaskan
percobaan, dari ide atau
hipotesis
lain
tentang
domain (melalui analogi
atau
proses
deduktif)
dengan membuat hipotesis
dari pengetahuan yang ada
atau dari
kaitan antara
hipotesis dan eksperimen
setelah menguji hipotesis

Karakteristik
Pembelajaran
Tahap
orientasi
memunculkan keinginan
peserta
didik
untuk
melakukan
eksplorasi,
mengembangkan
pertanyaan
dan
melakukan penyelidikan.
Kegiatan dan hasil dari
proses orientasi dapat
digunakan sebagai input
untuk proses lain.

Peserta
didik
mengidentifikasi
dan
menganalisis
permasalahan
yang
dihadapi
serta
mengumpulkan berbagai
informasi
untuk
menemukan
hipotesis
dari permasalahan yang
dihadapi
dengan
pembuktian yang logis.
Hipotesis
adalah
pernyataan
yang
mengekspresikan
ide
tentang sifat hubungan
antara dua atau lebih
variabel input dan output.

55
Lanjutan Tabel 2.4. Tahapan
Discovery
Learning,
Kegiatan
Pembelajaran dan Karakteristik Pembelajarannya
Tahap
Karakteristik
Discovery
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Learning
kualitatif untuk mengPembuatan hipotesis
hasilkan hipotesis yang
dapat diturunkan dari
lebih tepat dan sesuai
eksplorasi domain atau
dengan data atau merevisi
dari ide atau hipotesis
hipotesis dengan
lain tentang domain atau
menambahkan kondisi
yang berkaitan dengan
setelah percobaan yang
hipotesis dan eksperimen
menunjukkan bahwa ada
(merevisi hipotesis).
batasan pada ruang lingkup
hipotesis (Schunn & Klahr,
1995).
Peserta
didik
menguji Dalam
pengujian
Tahap 3
Hypothesis
kebenaran dari hipotesis hipotesis,
desain
testing
yang dihasilkan dalam eksperimen
diatur
proses pembuatan hipotesis sedemikian
rupa
dengan merancang dan sehingga bukti yang
melaksanakan eksperimen dihasilkan
dengan
yang menguji hipotesis, menjalankan eksperimen
mengumpulkan data dari sesuai untuk menguji
eksperimen,
dan hipotesis.
menafsirkan hasil.
Selama proses penyimpulan, Peserta didik melakukan
Tahap 4
Conclusion
peserta didik meninjau penilaian
terhadap
kebenaran hipotesis dengan hipotesis yang telah
pembuktian yang dihasilkan dibuat berdasarkan hasil
dalam proses pengujian bukti yang di dapat
hipotesis,
kemudian dalam
pengujian
memutuskan apakah bukti hipotesis
untuk
sesuai dengan prediksi yang menyatakan persetujuan
berasal dari hipotesis, atau atau penolakan.
mengidentifikasi perbedaan Peserta
didik
antara bukti dan prediksi menekankan pentingnya
sehingga
menyebabkan penguasaan makna dan
revisi hipotesis dan/ atau kaidah pelajaran atau
membuat hipotesis yang prinsip-prinsip
yang
baru.
mendasari pengalaman
serta pentingnya proses
pengaturan
dan
pengambilan kesimpulan
dari pengalaman yang
diperoleh.
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Lanjutan Tabel 2.4.
Tahap
Discovery
Learning
Tahap 5
Regulation:
Planning,
Monitoring
and
Evaluation

Tahapan
Discovery
Learning,
Kegiatan
Pembelajaran dan Karakteristik Pembelajarannya
Karakteristik
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
Dalam proses regulasi,
aktivitas
peserta
didik
dikelola selama proses
pembelajaran penemuan
dengan melacak kemajuan
yang telah dibuat dalam
setiap proses dan
perpindahan antar proses
dalam langkah-langkah
sebelumnya.

Perencanaan melibatkan
penetapan tujuan dan
penentuan cara untuk
mencapai
tujuan.
Pemantauan
adalah
proses yang melacak
langkah-langkah
dan
tindakan yang dilakukan
dalam suatu rencana
hingga
memunculkan
suatu hasil.
Evaluasi mencerminkan
hasil dari proses, dan
langkah-langkah
yang
diambil dalam proses.
Refleksi menilai hasil
dari proses penemuan.
Jika hasil dari proses
kesimpulan menunjukkan
bahwa bukti tidak sesuai
dengan prediksi, maka
peserta
didik
harus
membuat
keputusan
tentang apa yang harus
dilakukan, merumuskan
kembali hipotesis atau
menolak hipotesis.

d. Kelebihan dan kekurangan Discovery Learning
Discovery

Learning

sebagai

suatu

model

pembelajaran

konstruktivis, memiliki kelebihan sekaligus kekurangan untuk diterapkan
dalam pembelajaran (Kemendikbud, 2013). Kelebihan dan kekurangan
Discovery Learning dapat dilihat dalam Tabel 2.5.
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Tabel 2.5. Kelebihan dan kekurangan Discovery Learning
Kelebihan dan
Kekurangan
Kelebihan

Uraian Kelebihan dan Kekurangan
1. Membantu peserta didik memperbaiki dan
meningkatkan keterampilan dan proses
kognitif melalui usaha penemuan sesuai
dengan cara belajarnya.
2. Mengarahkan kegiatan belajar mandiri pada
peserta
didik
dengan
melibatkan
kemampuan
berpikir
dan
motivasi
belajarnya.
3. Membantu peserta didik memperkuat
konsep
diri
karena
memperoleh
kepercayaan bekerja sama dengan yang
lainnya.
4. Memperkaya dan mengasah pengetahuan
peserta didik secara individual atau pribadi
sehingga mudah dimengerti dan mengendap
dalam pikirannya.
5. Memperkuat dan menambah kepercayaan
diri karena pembelajaran berpusat pada
peserta didik.
6. Menumbuhkan rasa ingin menyelidiki,
menghargai proses dan keberhasilan yang
menimbulkan rasa senang pada peserta
didik.
7. Memungkinkan peserta didik berkembang
dan maju sesuai kemampuan, minat dan
kecepatannya masing-masing.
8. Membantu peserta didik menghilangkan
keragu-raguan karena mengarah pada
kebenaran yang pasti.
9. Memudahkan peserta didik untuk mengerti
konsep dasar dan ide-ide dengan baik.
10. Membantu peserta didik mengembangkan
ingatan dan transfer kepada situasi proses
belajar yang baru.
11. Mendorong peserta didik berpikir dan
bekerja atas inisiatif sendiri.
12. Memberikan keputusan yang bersifat
intrinsik.
13. Menghadirkan stimulus pada situasi proses
belajar.
14. Mengembangkan bakat dan kecakapan
individu peserta didik.
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Lanjutan Tabel 2.5. Kelebihan dan kekurangan Discovery Learning
Kelebihan dan
Kekurangan
Kelebihan

Kekurangan

Uraian Kelebihan dan Kekurangan
15. Menggali kreativitas peserta didik.
16. Meningkatkan tingkat penghargaan pada
peserta didik Memfasilitasi peserta didik
untuk belajar dengan memanfaatkan
berbagai jenis sumber belajar.
17. Menambah pengalaman peserta didik dalam
belajar.
18. Memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk lebih dekat dengan sumber
pengetahuan selain buku.
1. Menimbulkan asumsi bahwa dalam belajar
memerlukan adanya kesiapan pikiran. Bagi
peserta didik yang kurang pandai, akan
mengalami kesulitan dalam mengungkapkan
hubungan antara konsep-konsep yang
tertulis
atau
lisan,
sehingga
akan
menimbulkan frustasi.
2. Tidak efisien untuk mengajar peserta didik
yang
berjumlah
banyak,
karena
membutuhkan waktu yang lama untuk
membantu mereka menemukan teori atau
pemecahan masalah lainnya.
3. Harapan
yang
terkandung
dalam
pembelajaran penemuan dapat hilang jika
berhadapan dengan peserta didik dan guru
yang telah terbiasa dengan cara belajar
langsung dan konvensional.
4. Pada beberapa disiplin ilmu, misalnya IPA,
kurang fasilitas untuk mengukur gagasan
yang dikemukakan peserta didik.
5. Kreativitas peserta didik masih dibatasi oleh
tujuan pembelajaran yaitu membuktikan
sesuatu, dan berdasarkan bimbingan guru.
6. Memerlukan keahlian dan kreativitas yang
tinggi untuk pengorganisasian bahan
pelajaran, perencanaan dan pelaksanaannya.
7. Tidak menyediakan kesempatan kepada
peserta didik untuk berpikir mengenai apa
yang akan ditemukan karena masalah telah
dipilih oleh guru.
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4. Learning Progression
Learning progression (LeaP/ LP) adalah deskripsi cara berpikir secara
berurutan ke arah pemahaman yang lebih canggih mengenai gagasan inti
dalam suatu disiplin ilmu dan saling terkait satu sama lain ketika anak-anak
belajar dan menyelidiki suatu topik dalam rentang waktu yang luas (Briggs &
Alonzo, 2012). LeaP dapat digunakan untuk menggambarkan perubahan
pengetahuan pada diri seseorang menuju ke tahapan yang lebih baik karena
merupakan urutan penalaran konsep mengenai suatu materi sesuai dengan
tingkat perkembangan usia dan kompleksitas berpikir mulai dari yang paling
rendah ke yang paling tinggi. Pada setiap tingkat usia, perkembangan berpikir
seseorang mengalami perbedaan sehingga konsep yang diperoleh pada setiap
tingkatan usia dan jenjang pendidikan dapat mencerminkan seberapa jauh
tingkat pemahaman terhadap pembelajaran. LeaP tidak hanya berfokus pada
pemahaman produk akhir, tetapi juga menggambarkan bagaimana ide
membangun satu sama lain untuk menciptakan tingkat pemahaman baru
(Stevens et al., 2013).
LeaP menggabungkan pandangan konstruktivis dalam hal pendidikan
sains (You & Delgado, 2014). Fokus LeaP ditujukan pada bagaimana peserta
didik belajar dan mengembangkan pengalaman pada domain pengetahuan
mereka, sehingga dapat mengartikulasikan jalur dan dasar konseptual yang
perlu dicapai dalam mencapai target standar (Kobrin et al., 2015).
Pengembangan LeaP mampu memperbaiki pemahaman konsep yang dimiliki
peserta didik terhadap materi pelajaran sehingga tidak hanya sekedar
menghafal materi tetapi memahami apa yang dipelajari dan dapat
mengungkapkan kembali sesuai apa yang diperoleh. Mekanisme penelitian
formal yang disediakan LeaP mengatasi pertumbuhan peserta didik dalam
berpikir tentang topik yang dipelajari (Larsen & Harrington, 2018).
Beberapa elemen penting dari LeaP diantaranya gagasan belajar sebagai
perkembangan sesuatu yang terjadi seiring waktu, pentingnya pengajaran
dalam memfasilitasi perkembangan pemikiran dan pemahaman konseptual
peserta didik di seluruh jenjang belajar, serta penelitian empiris dan validasi
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berkelanjutan untuk membangun dan terus memperbaiki LeaP (Kobrin et al.,
2015). Secara lebih luas, potensi LeaP juga dapat digunakan untuk
menginformasikan

pengembangan

standar,

memandu

pengembangan

kurikulum, membangun penilaian skala besar (sumatif), membantu guru
melakukan penilaian formatif untuk menggali pemahaman peserta didik dan
mengatasi miskonsepsi, serta membantu dalam pengembangan profesional
guru (Alonzo, Neidorf, & Anderson, 2012; Briggs & Alonzo, 2012;
Corcoran, Mosher, & Rogat, 2009; Davis & Krajcik, 2005; Furtak & Heredia,
2014; Furtak et al., 2012; Gotwals & Songer, 2013; Mosher, 2011; Osborne et
al., 2016; Shulman, 1986; Stevens et al., 2013).
LeaP menggambarkan kematangan pemahaman peserta didik tentang
suatu ide dari waktu ke waktu didukung oleh instruksi dari guru serta
pengalaman yang dialami peserta didik. Para peneliti telah merancang
kurikulum dan mengembangkan kemajuan pembelajaran dengan LeaP yang
dibantu instruksi melalui eksperimen pengajaran (Plummer & Krajcik, 2010;
Schwarz et al., 2009; Songer, Kelcey, & Gotwals, 2009). LeaP secara
sistematis menyelaraskan kurikulum, pengajaran, dan juga penilaian (Duncan
& Silver, 2009; Jin et al., 2015).
Dalam

penelitian

ini,

pengembangan

LeaP

digunakan

untuk

membangun pemahaman yang lebih canggih dan secara berurutan sesuai
tingkatan usia peserta didik mengenai keanekaragaman dan klasifikasi
makhluk hidup khususnya klasifikasi Animalia. Perkembangan LeaP sesuai
dengan tingkat materi didasarkan pada dua sumber utama, yaitu pemetaan
konsep materi menurut (Council, 2007) dan pemetaan konsep materi sesuai
KI KD menurut kurikulum 2013 revisi 2018 (Permendikbud No. 37 tahun
2018) (Kemendikbud, 2018) sebagaimana ditunjukkan pada Lampiran 14.
Berdasarkan perkembangan LP materi klasifikasi makhluk hidup untuk
sekolah menengah atas di Indonesia sesuai dengan pemenuhan KD 3.3 dan
4.3 terdiri dari konsep prinsip klasifikasi makhluk hidup; dasar klasifikasi
makhluk hidup (persamaan, perbedaan, ciri, ciri biokimia, manfaat); tujuan
dan manfaat klasifikasi; macam-macam klasifikasi makhluk hidup (artifisial,
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alamiah, filogenetik); identifikasi objek berdasarkan ciri-ciri struktur tubuh
makhluk hidup; tahapan pengklasifikasian makhluk hidup; kunci determinasi
sederhana; sistem klasifikasi makhluk hidup (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kingdom, dan
3 domain); kategori dan takson; serta sistem tata nama makhluk hidup
(binomial nomenclature). Kesepuluh konsep tersebut belum mampu
memenuhi tuntutan pemahaman konsep yang harus dikuasai oleh peserta
didik sekolah menengah atas, sehingga peneliti menambahkan empat konsep
tambahan diantaranya ‗identifikasi persamaan dan perbedaan ciri takson
untuk pembuatan fenogram‘, ‗arti penting pengelompokan makhluk hidup‘,
‗pendekatan dalam pengelompokan makhluk hidup‘, dan ‗penyusunan
fenogram menggunakan program aplikasi berdasarkan identifikasi persamaan
dan perbedan karakter makhuk hidup‘. Selain keempat konsep tambahan,
dalam menyusun TPACK berdasarkan perkembangan LP, peneliti juga
mengusulkan indikator pencapaian kompetensi tambahan dan merevisi
indikator pencapaian kompetensi pada KD 3.3. dan 4.3 yang tidak sesuai
dengan KI, KD dan konsep yang harus dikuasai oleh peserta didik di jenjang
sekolah menengah pada (Azizah et al., 2019).

B. Kerangka Berpikir
Penguatan literasi terkait keanekaragaman dan klasifikasi makhluk hidup
serta penanaman dan pemberdayaan Biodiversity ethics dikaitkan erat dengan
pelestarian sumber daya biodiversitas di Indonesia. Pendidikan melalui penguatan
kognitif, emosi dan psikokinesis dalam pembelajaran klasifikasi makhluk hidup
menjadi penyebab utama perubahan kesiapan berperilaku dan berpersepsi positif
terhadap keanekaragaman hayati dan klasifikasi makhluk hidup.
Pembelajaran klasifikasi makhluk hidup diberikan dalam kurikulum 2013
SMA pada kompetensi dasar/ KD 3.3 dan 4.3 serta beberapa KD lain yang relevan
yang diberikan berurutan setelahnya. Spesifikasi klasifikasi Animalia diberikan
pada KD 3.9 dan 4.9. Kajian yang dilaksanakan atas dokumen rencana
pembelajaran/ RPP untuk KD 3.3 pada 7 sekolah menengah atas di 4 Kabupaten
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(Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri) di Jawa Tengah, Kota Surakarta, dan
Kabupaten Pacitan, Jawa Timur menunjukkan bahwa secara substantif indikator
pencapaian yang ditetapkan untuk KD 3.3 dan 4.3 cenderung tidak variatif,
disebabkan karena guru cenderung merujuk pada sumber utama yang sama.
Indikator yang ditetapkan berhubungan dengan pemahaman atas konsep dasar dan
penataan klasifikasi, ciri kingdom, deskripsi taksonomik, kunci determinasi dan
kladogram ataupun fenogram.
Evaluasi kognitif digunakan sebagai alat ukur awal ketercapaian setiap
indikator pada KD 3.3 dan 4.3 mengenai klasifikasi makhluk hidup dan spesifik
pada klasifikasi Animalia di KD 3.9 dan 4.9 yang ditetapkan dengan soal two-tier
diagnostic. Instrumen soal diuji pilot atas 31 responden dengan hasil 67% butir
soal dengan validitas tinggi dan hasil uji skala luas pada 147 responden yang
berasal dari 10 sekolah di 4 kabupaten (Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar,
Boyolali) dan Kota Surakarta menunjukkan maksimum 56% soal yang dapat
dikerjakan responden. Hal ini menunjukkan rendahnya capaian ketuntasan
minimal atas indikator KD yang ditetapkan.
Observasi yang dilaksanakan atas guru di 7 sekolah sampel didasarkan
pada dokumen rencana pembelajaran materi keanekaragaman dan klasifikasi
makhluk hidup. Telaah atas dokumen RPP menunjukkan dua rujukan yang
berbeda yaitu peraturan kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi 2018.
Perbedaan dua kurikulum tersebut adalah pada pemisahan materi keanekaragaman
hayati dan klasifikasi pada kompetensi dasar yang berbeda dan berpotensi
menyebabkan tingkat detail materi dan rumusan indikator pencapaian kompetensi
dasar yang tidak seragam. Hasil pencermatan dokumen RPP menunjukkan bahwa
rencana pembelajaran yang digunakan telah menunjukkan akomodasi modelmodel pembelajaran saintifik tetapi dengan penunjang kontekstualitas dan praktik
yang sangat rendah sehingga berdampak lanjut pada lemahnya penguasaan konsep
dasar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Rumusan indikator yang digunakan
belum dapat dioperasionalkan untuk menunjang pencapaian kompetensi.
Kebutuhan yang perlu segera diakomodasi adalah konsepsi rumusan indikator
pencapaian kompetensi yang esensial untuk mendukung pencapaian kompetensi
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dasar, serta penguatan pembelajaran menggunakan ilustrasi kontekstual dan
praktik atau simulasi.
Observasi yang dilaksanakan atas peserta didik didasarkan pada kesulitan
materi dan kemungkinan penyebabnya dalam pespektif peserta didik. Variabel
yang diperoleh dari hasil analisis data tersebut adalah bahwa rendahnya
pemahaman konsep pada materi keanekaragaman dan klasifikasi berhubungan
dengan kejelasan orientasi pembelajaran keanekaragaman dan klasifikasi yang
dilaksanakan, kontekstualitas materi untuk menunjang praktik dan teori dalam
pembelajaran penyesuaian dengan pemenuhan indikator SK/KD yang esensial
untuk pemahaman materi klasifikasi makhluk hidup khususnya klasifikasi
Animalia.
Simpulan umum yang dapat ditarik terkait dengan upaya pengembangan
produk untuk menjawab tantangan kebutuhan yang teridentifikasi, yaitu ‗rumusan
indikator pencapaian kompetensi untuk KD 3.3 dan 4.3 serta peningkatan
kontekstualitas pembelajaran dan praktik sesuai dengan indikator pencapaian
kompetensi yang ditetapkan‘; pengembangan yang relevan dengan kebutuhan
tersebut adalah ‗perancangan pembelajaran meliputi beberapa hal yang
berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran untuk
KD 3.3 dan 4.3 serta KD 3.9 dan 4.9‘; ‗pengembangan perencanaan pembelajaran
mencakup perumusan indikator pencapaian kompetensi baru pada KD 3.3,
pengembangan

RPP

yang

direncanakan

dapat

merujuk

pada

kaidah

pengembangan learning progression‘ untuk menjamin penguasaan konsep secara
lebih baik sehingga peserta didik dapat siap menempuh jenjang kompetensi
selanjutnya; ‗pengembangan modul dan media yang relevan menggunakan
kerangka konseptual Technological Pedagogical Content Knowledge/TPACK‘
karena pembelajaran yang dikonsep dapat secara luas membuka variabilitas model
pembelajaran yang digunakan, meningkatkan penggunaan teknologi pembelajaran
yang sesuai, dan lebih membuka partisipasi peserta didik secara konstruktif; serta
‗pengembangan sistem evaluasi pembelajaran secara spesifik untuk mengukur
capaian indikator yang ditetapkan‘. Diagram kerangka berpikir ditunjukkan pada
Gambar 2.5.
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Pemberdayaan biodiversity ethics dan penguatan literasi terkait keanekaragaman dan
klasifikasi makhluk hidup sebagai bekal memahami konsep keanekaragaman dan klasifikasi
makhluk hidup untuk melestarikan sumber daya biodiversitas di Indonesia.

 Evaluasi kognitif sebagai alat ukur awal
ketercapaian indikator pada KD 3.3 dan
spesifik
pada
KD
3.9 diukur
menggunakan
instrumen
two-tier
diagnostic
 Kondisi fakta: Data menunjukkan 67%
butir soal dengan validitas tinggi dan
maksimum persentase soal yang dapat
dikerjakan oleh responden sebesar 56%
yang
mengindikasikan
rendahnya
capaian ketuntasan minimal atas
indikator KD yang ditetapkan
 Kondisi ideal: Capaian ketuntasan atas
indikator KD dalam pembelajaran
adalah 100%

Pendidikan menjadi penyebab utama
perubahan kesiapan berperilaku dan berpersepsi positif terhadap keanekaragaman
hayati dan klasifikasi makhluk hidup
melalui penguatan kognitif, emosi dan
psikokinesis

Pengemasan pembelajaran terintegrasi
teknologi (TPACK) yang merujuk pada
kaidah pengembangan learning progression
melalui pengembangan indikator pencapaian
kompetensi serta modul dan media augmented
reality dipadukan dengan sintaks discovery
learning pada desain rencana pembelajaran
materi klasifikasi Animalia

 Kondisi fakta: Secara substantif IPK untuk KD
3.3 cenderung tidak variatif (merujuk pada sumber
utama yang sama); dokumen RPP menunjukkan
dua rujukan yang berbeda yaitu peraturan
kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi 2018
yang berpotensi menyebabkan tingkat detail materi
dan rumusan IPK dasar tidak seragam; RPP
mengakomodasi model pembelajaran saintifik
tetapi dengan penunjang kontekstualitas dan
praktik yang sangat rendah; rumusan IPK belum
dapat
dioperasionalkan
untuk
menunjang
pencapaian kompetensi; kesulitan materi dalam
perspektif peserta didik berhubungan dengan
kejelasan
orientasi
pembelajaran
dan
kontekstualitas materi untuk menunjang praktik
dan teori dalam pembelajaran
 Kondisi ideal: IPK untuk KD 3.3 variatif sesuai
karakter dan orientasi untuk menunjang
pencapaian kompetensi, rujukan kurikulum 2013
revisi 2018, penggunaan model pembelajaran
saintifik yang seimbang antara teori dan praktik
atau simulasi, ditunjang media yang meningkatkan
kontekstualitas

Materi klasifikasi makhluk hidup khususnya
klasifikasi Animalia memungkinkan kegiatan
observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi,
penentuan dan penarikan kesimpulan dalam
penyelesaian masalah melalui pengalaman langsung

Discovery learning merancang peserta didik untuk
terlibat aktif dalam kegiatan belajar, membangun
konsep melalui penemuan, serta membuat koneksi
konsep antara fenomena yang sedang dipelajari
dengan fenomena yang telah dialami secara nyata
dalam kehidupan

Pengembangan perencanaan (RPP), pelaksanaan (LKS, modul, dan media), dan evaluasi (soal two tierdiagnostic) pembelajaran klasifikasi Animalia SMA merujuk pada learning progression dipadukan
dengan model discovery learning
TPACK materi klasifikasi Animalia SMA

Penerapan TPACK materi klasifikasi Animalia SMA dalam pembelajaran

Penguatan pemahaman konsep peserta didik dan terpenuhinya perangkat pembelajaran yang
sesuai untuk mencapai pemenuhan KD 3.3 dan 4.3 serta KD 3.9 dan 4.9

Gambar 2.5. Diagram Kerangka Berpikir

