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BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil pembelajaran kimia ialah 

kemampuan pemahaman konsep yang dimiliki siswa  (Alighiri dkk., 2018: 2193), 

hal tersebut didasarkan karena pemahaman terhadap konsep merupakan dasar untuk 

memahami prinsip dan teori (Fitrianingrum dkk., 2017: 89). Di sisi lain, konsep-

konsep kimia disusun saling berkaitan membentuk suatu hirarki konsep (Meylindra 

dkk., 2013: 17) dengan satu kesatuan yang bersifat konkrit dan abstrak (Adnyana, 

2012: 202). Sifat konkrit dan abstrak tersebut menyebabkan pentingnya 

pemahaman dasar konsep kimia.  Selain itu, pemahaman dasar konsep kimia yang 

benar merupakan dasar dalam memahami konsep kimia lain yang saling berkaitan 

membentuk konsep yang lebih kompleks (Zuhroti dkk., 2018: 44). 

Terdapat empat kategori pemahaman konsep yang mungkin dialami siswa, 

diantaranya:  paham konsep, miskonsepsi, tidak tahu konsep, dan error (Yakubi 

dkk., 2017: 21). Keempat konsepsi tersebut dipengaruhi oleh tingkat pemahaman 

siswa yang berbeda-beda (A’yun dkk., 2018: 2109). Kesiapan atau sikap siswa 

ketika menerima materi juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat 

pemahaman siswa. Jika tidak terdapat kesiapan siswa dalam menerima materi, 

maka kemungkinan siswa mengalami tidak paham konsep terhadap materi yang 

diajarkan (Marsita dkk., 2010: 517). Ketidakpahaman siswa terhadap konsep pula 

dapat disebabkan karena metode pembelajaran yang digunakan tidak memberikan 

respon positif terhadap siswa (Kallesta & Erfan, 2017: 11), apalagi jika siswa hanya 

menghafal istilah-istilah dalam ilmu kimia tanpa memahami dengan benar maksud 

dari istilah tersebut (Yakina dkk., 2017: 293). 

Sikap siswa yang cenderung pasif dalam proses pembelajaran mengakibatkan 

pengetahuan siswa tidak menyeluruh, kemudian ada kemungkinan siswa 

mengkonstruk pengetahuan konsep berdasarkan pemahamannya sendiri. Adanya 

perbedaan konsepsi awal siswa dengan konsep ilmiah mengakibatkan siswa 
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mengalami miskonsepsi pada konsep selanjutnya (Gurel, Eryilmaz, & McDermott, 

2015: 1000). Hal ini disebabkan karena konsistensi dan logika siswa yang telah 

melekat berdasarkan pengalaman dan pengamatan sebelumnya (Maratusholihah 

dkk., 2017: 920). Siswa juga akan mengalami kesulitan belajar apabila konsepsi 

siswa terhadap materi sebelumnya berbeda dengan konsep ilmiahnya (Damanhuri 

et al., 2016: 10). Maka untuk meningkatkan pemahaman siswa dan mencegah 

terjadinya miskonsepsi kembali identifikasi miskonsepsi terhadap siswa perlu 

dilakukan (Amry dkk., 2017: 385). 

Salah satu tes diagnostik yang dapat membedakan konsepsi siswa ialah  CRI 

tes. Selain jawaban soal yang ditanyakan, tingkat keyakinan siswa dalam menjawab 

soal pula ditanyakan pada tes ini (Adityawardani & Hidayati, 2017: 336). Tingkat 

keyakinan siswa dalam menjawab soal dapat diketahui melalui skala CRI yang 

diberikan. CRI yang rendah menandakan ketidakyakinan konsep siswa dalam 

menjawab soal, sedangkan CRI yang tinggi menandakan tingginya tingkat 

keyakinan konsep siswa dalam menjawab soal (Fatimah, 2017: 59: 59). 

Konsep Konsep asam basa merupakan salah satu konsep dasar untuk 

memahami konsep selanjutnya yaitu konsep hidrolisis garam, larutan penyangga, 

dan hasil kali kelarutan (Ksp). Teori asam basa, sifat asam basa, pH suatu ukuran 

keasaman, kekuatan asam basa, konstanta ionisasi asam basa serta reaksi asam basa 

dipelajari pada materi asam basa ini (Nursa’adah dkk., 2016: 26). Selain itu, materi 

asam basa juga banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk 

memahami materi ini diperlukan konseptual yang tinggi sebagaimana keterkaitan 

materi asam basa terhadap sifat dan komposisi larutan, ikatan ionik, ikatan kovalen, 

persamaan reaksi, serta reaksi ionisasi (Sheppard, 2006: 32).  

Di sisi lain, keadaan objek pada konsep asam basa yang bersifat abstrak pada 

umumnya tidak digambarkan pada tingkat mikroskopik, melainkan hanya 

menjelaskan ciri-ciri khusus dari objek (Meylindra dkk., 2013: 2). Berkaitan dengan 

sifat abstrak tersebut, miskonsepsi siswa terhadap konsep asam basa sering terjadi 

(Barke et al., 2009: 175). Miskonsepsi yang terjadi akan menghambat pemahaman 

dan penguasaan materi siswa (Nurul dkk., 2017: 176), sehingga dibutuhkan bantuan 
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untuk mengatasi miskonsepsi atau kesulitan memahami materi yang telah diajarkan 

(Rusilowati, 2015: 1). Adapun potensi miskonsepsi siswa yang sering terjadi pada 

materi asam basa ialah pada konsep kekuatan asam basa dan pH (Sari & Helsy, 

2019: 26). 

Melalui proses identifikasi konsepsi siswa, strategi pembelajaran yang 

berpotensi menimbulkan kesalahan konsep terhadap siswa dapat diperbaiki 

(Stoyanovich et al., 2015: 220). Di sisi lain untuk memperbaiki proses 

pembelajaran, identifikasi kelemahan konsepsi siswa perlu dilakukan (Noprianti & 

Utami, 2017: 125). Salah satu tes diagnostik yang mampu mengukur konsepsi siswa 

ialah tes  four-tier multiple choice (Kaltakci-gurel et al., 2017: 238). 

Tes four-tier multiple choice berbeda dengan tes pilihan ganda biasa yang sering 

diterapkan dalam mengevaluasi pemahaman siswa terhadap mata pelajaran yang 

telah diajarkan. Selain itu, penentuan kebenaran siswa yang menebak jawaban 

terhadap respon yang diberikan siswa  tidak dapat ditentukan hanya melalui tes 

pilihan ganda pada umumnya (Cetin-dindar & Geban, 2011: 600). Adapun tes four-

tier multiple choice ini dirancang untuk mengukur kekuatan pemahaman konsep 

siswa berdasarkan tingkat keyakinan jawaban dan alasan siswa (Yakubi dkk., 2017) 

Tes four-tier multiple choice ini juga merupakan pengembangan dari tes two-tier 

dan three-tier multiple choice. Melalui instrumen tes ini, spesifikasi kesalahan 

jawaban dan keutuhan pengetahuan yang dimiliki siswa dapat diukur (Kaltakci-

gurel et al., 2017: 241). 

Sebelumnya, instrumen tes four-tier multiple choice ini pernah diaplikasikan 

dalam menganalisis tingkat pemahaman siswa pada konsep ikatan kimia (Yakubi 

dkk., 2017: 19). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategori siswa yang 

memahami konsep ialah sebesar 43%, tidak paham konsep sebesar 27%, 

miskonsepsi 19% dan error 11%. Akan tetapi, mengingat bahwa konsep-konsep 

ilmu kimia saling berkaitan kemudian mengakibatkan miskonsepsi berkelanjutan 

apabila akar penyebab miskonsepsi siswa tidak diketahui (Maratusholihah dkk., 

2017: 919) maka dirasa penting untuk menganalisis konsepsi siswa pada materi lain 

yaitu melalui penelitian “Analisis Konsepsi Siswa Kelas XI pada Materi Asam Basa 
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Menggunakan Instrumen Tes Four-Tier Multiple Choice”. Hasil penelitian yang 

berkaitan dengan konsepsi siswa terhadap materi asam basa yang disertai dengan 

angket analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsepsi siswa ini dapat 

memberikan solusi permasalahan kedepannya baik dari segi metode pembelajaran, 

media pembelajaran, buku bahan ajar yang digunakan ataupun cara yang tepat 

seorang pengajar dalam memotivasi belajar siswa. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dirumuskan  

sebagai berikut:  

1. Bagaimana hasil uji validasi instrumen tes four-tier multiple choice untuk 

menganalisis konsepsi siswa kelas XI pada materi asam basa? 

2. Bagaimana hasil analisis konsepsi siswa kelas XI pada materi asam basa 

menggunakan instrumen tes four-tier multiple choice? 

3. Bagaimana hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsepsi siswa 

kelas XI pada materi asam basa menggunakan instrument tes four-tier multiple 

choice. 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan pokok 

penelitian ini adalah untuk:  

1. Mendeskripsikan hasil uji validasi instrumen tes four-tier multiple choice untuk 

menganalisis konsepsi siswa kelas XI pada materi asam basa. 

2. Menganalisis konsepsi siswa pada materi asam basa kelas XI ke dalam kategori 

paham konsep, tidak paham konsep dan miskonsepsi. 

3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsepsi siswa kelas XI pada 

materi asam basa 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Dapat memperoleh instrumen test four-tier multiple choice yang mampu 

menganalisis konsepsi siswa kelas XI pada materi asam basa. 

2. Dapat dijadikan sebagai acuan pengajar dalam merancang strategi pembelajaran 

agar siswa tidak mengalami kesalahan penafsiran konsep. 

3. Dapat dijadikan gambaran dalam merancang instrumen tes pada materi lain 

melalui perbaikan lebih lanjut. 

E. Kerangka Pemikiran 

Materi asam basa merupakan salah satu materi kimia yang diajarkan di kelas XI. 

Konsep-konsep pada materi asam basa meliputi teori asam basa, sifat asam basa, pH 

suatu ukuran keasaman, kekuatan asam basa, konstanta ionisasi asam basa, sifat 

asam basa dari garam serta reaksi asam basa (Nursa’adah dkk., 2016: 26). Selain itu, 

materi asam basa juga berkaitan dengan sifat dan komposisi larutan, ikatan ionik, 

ikatan kovalen, persamaan reaksi, serta reaksi ionisai. Dengan demikian dibutuhkan 

konseptual yang tinggi untuk memahami materi asam basa (Sheppard, 2006: 41), 

karena materi asam basa ini penting untuk dipelajari sebagaimana materi asam basa 

ini merupakan dasar dalam memahami konsep larutan penyangga, hidrolisis garam 

dan hasil kali kelarutan (Ksp).  

Keberhasilan proses pembelajaran salah satunya dapat diukur melalui 

pemahaman konsep siswa (Mulyadi & Cahyani, 2017: 652). Adapun untuk 

mengukur tingkat pemahaman siswa diperlukan suatu alat ukur yang mampu 

menganalisis pemahaman siswa. Dengan demikian, terhadap materi asam basa 

diperlukan alat diagnostik untuk menganalisis pemahaman siswa yaitu melalui tes 

four-tier multiple choice. Selain menggunakan skor Certainly of Response Index-

Tier (CRI), indikator konsepsi atau pemahaman siswa diberikan batasan-batasan 

yaitu menganalisis siswa yang paham konsep, miskonsepsi, dan siswa tidak paham 

konsep. Kerangka soal yang disusun dalam bentuk four-tier multiple choice 

mengacu pada taksonomi Bloom ranah kognitif hasil revisi. Hal ini dijadikan 
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landasan tingkat kemampuan berpikir tipe soal yang disusun. Secara sistematis, 

kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:  

Instrumen

Analisis Konsepsi Siswa Kelas XI Pada Materi Asam Basa 

Menggunakan Instrumen Tes Four-Tier Multiple Choice

Tes Four-Tier Multiple 

Choice

Indikator Asam Basa

Memberikan contoh zat 

yang bersifat asam 

menurut Arrhenius

Konsepsi

Menentukan pasangan 

asam basa konjugat 

Bronsted-Lowry

Menjelaskan asam basa 

Lewis

Paham Konsep

Tidak Paham 

Konsep

Miskonsepsi

Konsepsi Materi Asam 

Basa

Mengurutkan kekuatan 

relatif basa konjugat 

berdasarkan 

representasi ionisasi 

asam

Tier I: Pertanyaan 

Soal

Tier 2: Tingkat 

Keyakinan Jawaban 

pada Tier 1

Tier 3: Alasan 

Jawaban pada Tier 1

Tier 4: Tingkat 

Keyakinan Jawaban 

Alasan pada Tier 3

Menentukan 

representasi ionisasi 

larutan asam poliprotik

Memprediksi arah reaksi 

kesetimbangan asam 

berdasarkan data Ka

Menganalisis derajat 

disosiasi asam dan 

menghubungkannya 

dengan data Ka

Error

 

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran 
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F. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian pengembangan instrumen tes diagnostik two-tier multiple choice 

untuk mendeteksi miskonsepsi siswa pada topik asam basa terhadap enam konsep 

utama asam basa dilakukan oleh Rositasari dkk., (2014: 170). Dari 154 siswa, hanya 

34 siswa yang digunakan untuk mengidentifikasi miskonsepsi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa mayoritas siswa mengalami miskonsepsi (54, 46%) pada 

konsep pH, dan mengalami miskonsepsi pada konsep perhitungan pH (15, 54%).  

Keseluruhan instrumen yang digunakan menunjukkan bahwa tes diagnostik two-

tier multiple choice efektif untuk menentukan miskonsepsi siswa.  

Penelitian yang dilakukan untuk menganalisis miskonsepsi 179 siswa kelas XI 

SMA di Medan pada konsep asam basa menggunakan instrumen tes pilihan ganda 

terbuka. Butir soal berjumlah dua belas. Adapun hasil penelitian menunjukkan 

bahwa persentase siswa dari 179 siswa dengan kategori miskonsepsi pada konsep 

asam basa (22, 07%), pada konsep pH dan pOH (43, 58%), konsep kesetimbangan 

ion (8, 94%), dan konsep indikator asam basa (9, 50%) (Muchtar & Harizal, 2012: 

65). 

Penelitian analisis miskonsepsi asam basa menggunakan instrumen test 

diagnostik two-tier multiple choice dengan reliabilitas instrument 0, 869 yang 

digunakan pada pembelajaran konvensional dan Dual Situated Leraning Model 

(DSLM) menunjukkan bahwa telah ditemukan tujuh miskonsepsi siswa pada materi 

asam basa. Adapun untuk meminimalisir miskonsepsi siswa ialah dapat dilakukan 

dengan menggunakan model pembelajaran Dual Situaded Learning Model (DSLM) 

(Amry dkk., 2017: 385). 

Analisis pemahaman konsep asam-basa peserta didik menggunakan tes 

diagnostik two-tier multiple choice dengan skor uji validasi instrumen sebesar 38, 

5 dari skor total 44 dan reliabilitas soal sebesar 0, 80 menunjukkan 9 dari 35 peserta 

didik paham konsep (26, 86%), 4 dari 35 peserta didik mengalami miskonsepsi (8, 

43%), 1 dari 35 peserta didik (3, 71%) menebak, 12 dari 35 peserta didik (34, 86%) 
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kurang paham konsep, dan 9 dari 35 peserta didik (26, 14%) tidak paham konsep 

asam-basa (Dewi dkk., 2018: 160). 

Analisis tingkat pemahaman siswa pada materi ikatan kimia menggunakan 

instrumen test four-tier multiple choice menunjukkan bahwa siswa dengan kategori 

memahami konsep (43%), siswa yang tidak paham konsep (11%) serta tanggapan 

guru pada instrumen ini dalam menganalisis tingkat pemahaman siswa 

dikategorikan baik sekali dengan persentasi 92% (Yakubi dkk., 2017: 19). 

Penelitian analisis kemampuan tiga level representasi siswa pada konsep asam 

basa menggunakan kerangka DAC (Definition, Algorithmic, Conceptual) (Sari & 

Helsy, 2019: 158) menunjukkan bahwa secara keseluruhan siswa lebih berhasil 

merepresentasikan level makroskopik ke submikroskopik. Adapun konsep yang 

sebagian besar siswa mengalami miskonsepsi ialah konsep kekuatan asam basa dan 

pH.  

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti merancang instrumen 

untuk menganalisis konsepsi siswa kelas XI pada materi asam basa menggunakan 

instrumen yang berbeda yaitu melalui tes four-tier multiple choice yang disusun 

dalam bentuk empat tingkatan. Indikator setiap soal didasarkan pada jenjang 

kognitif taksonomi bloom hasil revisi dengan menyajikan pertanyaan tingkat 

keyakinan di setiap jawaban siswa untuk mendapatkan informasi konsepsi siswa 

secara jelas 

 


