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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Miskonsepsi pada konsep kimia merupakan masalah utama bagi para pendidik 

(Fadiawati & Liliasari, 2009: 100). Konsepsi yang berbeda ini dapat mempengaruhi 

keutuhan konsep pada konsep selanjutnya (Qurrota & Nuswowati, 2018: 2109). Salah 

satu konsep yang memiliki keterhubungan dengan konsep lainnya adalah konsep 

kesetimbangan kimia (Monita & Suharto, 2016: 28). Mempelajari konsep 

kesetimbangan kimia, siswa dituntut telah menguasai beberapa konsep lain seperti 

konsentrasi, gas, konsep mol dan stoikiometri (Muti’ah, 2016: 28). Selain dituntut 

menguasai konsep lain, siswa juga dituntut mampu menghubungkan konsep 

kesetimbangan pada tiga level representasi (Helsy & Andriyani, 2017: 105).  

Ketiga level representasi dalam konsep kesetimbangan kimia dicontohkan sebagai 

berikut: (a) tingkat makroskopik yang meliputi pergeseran kesetimbangan dengan 

terjadinya perubahan warna larutan atau gas akibat pengaruh konsentrasi, 

tekanan/volume dan temperatur; (b) tingkat submikroskopik meliputi gambaran saat 

keadaan setimbang dan setelah pergeseran kesetimbangan karena perubahan 

konsentrasi dan temperatur; (c) tingkat simbolik meliputi persamaan reaksi 

kesetimbangan homogen dan heterogen, rumus tetapan kesetimbangan (Kc), kuosien 

reaksi (Q), grafik hubungan konsentrasi produk dan reaktan terhadap waktu pada 

keadaan setimbang (Devetak & Gla, 2014: 88).  

Kurangnya penguasaan dalam menghubungkan konsep lain dan tiga level 

representasi pada konsep kesetimbangan kimia menyebabkan beberapa pemahaman 

konsep menjadi kurang utuh. Kekeliruan yang sering terjadi dalam konsep 

kesetimbangan kimia antara lain: (1) siswa menganggap bahwa ketika katalis 

ditambahkan pada sistem kesetimbangan maka konsentrasi reaktan dan produk 

meningkat (Aydeniz & Dogan, 2016: 113); (2) siswa menganggap bahwa ketika 
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kesetimbangan terganggu maka laju reaksi maju dan balik akan berubah (Maharani, 

dkk., 2016: 708); (3) siswa menganggap bahwa apapun jenis reaksinya eksoterm atau 

endoterm maka perubahan suhu tidak mempengaruhi sistem kesetimbangan (Ollino, 

Aldoney, & Domı, 2018) dan (4) siswa menganggap bahwa pada prinsip Le Chatelier 

dapat diterapkan pada semua sistem termasuk reaksi heterogen (Demircioglu, et al., 

2013: 193). Kekeliruan tersebut menjadikan konsepsi siswa berbeda-beda dan tidak 

utuh. Mengidentifikasi konsepsi siswa diperlukan alat diagnostik yang bertujuan untuk 

mendapatkan data yang akurat pada konsepsi siswa (Kamilah & Suwarna, 2016: 213). 

Salah satu alat diagnostik untuk menganalisis konsepsi ialah menggunakan instrumen 

tes four-tier multiple choice (FTMC).  

Instrumen tes FTMC dimodifikasi dari pengembangan instrumen tes two-tier 

multiple choice dan three-tier multiple choice. Instrumen tes FTMC melengkapi dari 

instrumen tes two-tier multiple choice yang masih memberikan kesempatan siswa 

dalam menjawab dengan jawaban menebak dan instrumen three-tier multiple choice 

juga yang masih kurang menguatkan pilihan jawaban pada dua tingkat jawaban 

tersebut (Kaltakci-Gurel, et al., 2017: 241). Instrumen tes FTMC juga dirancang untuk 

mengukur seberapa kuat siswa dalam menguasai konsep yang utuh dengan tingkat 

keyakinan pada jawaban dan alasan yang dapat mempertegas pemilihan jawaban 

(Yakubi & Hanum, 2017: 20). Maka dari itu, instrumen tes FTMC dapat benar-benar 

menganalisis secara spesifikasi jawaban dari tidak pahamnya konsep, kurang utuhnya 

konsep dan utuhnya konsepsi siswa. 

Instrumen tes FTMC ini tepat dilakukan untuk menganalisis pemahaman siswa 

dalam konsep kesetimbangan kimia yang menuntut siswa menghubungkan tiga level 

representasi dan konsep lain dalam memahaminya. Sehingga membedakan dengan 

penelitian sebelumnya pada materi ikatan kimia yang disebabkan karena jauh dari 

pengalaman sehari-hari (Yakubi & Hanum, 2017: 20). Melalui instrumen tes FTMC, 

analisis pemahaman siswa pada konsep kesetimbangan kimia akan dihasilkan konsepsi 

yang terbagi atas paham konsep, miskonsepsi, tidak paham konsep dan konsepsi error. 
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Berdasarkan paparan di atas, peneliti mengangkat permasalahan mengenai 

“Analisis Konsepsi Siswa pada Materi Kesetimbangan Kimia Menggunakan 

Instrumen Tes Four-Tier Multiple Choice” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap kelayakan butir soal 

instrumen tes FTMC pada uji coba soal dalam menganalisis konsepsi pada konsep 

kesetimbangan kimia? 

2. Bagaimana hasil analisis konsepsi siswa pada konsep kesetimbangan kimia 

menggunakan instrumen tes FTMC? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan hasil uji validasi dan kelayakan butir soal instrumen tes FTMC 

pada uji coba soal dalam menganalisis konsepsi pada konsep kesetimbangan kimia. 

2. Menganalisis konsepsi siswa dalam kategori paham konsep, tidak paham konsep, 

miskonsepsi dan error pada konsep kesetimbangan kimia. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Menjadi pertimbangan pengajar dalam memilih dan merancang strategi 

pembelajaran. 

2. Perbaikan proses pembelajaran pengajar dari pembelajaran sebelumnya. 

E. Kerangka Pemikiran 

Pengajar pada bidang kimia sudah seharusnya mampu memberikan konsepsi kimia 

dengan relevan, sehingga tidak terjadi konsepsi yang tidak sesuai yang diterima oleh 

peserta didik. Menganalisis konsepsi pada siswa diperlukan alat diagnostik sebagai 

pengukur. Salah satu alat diagnostik untuk menganalisis konsepsi siswa dapat 

menggunakan tes FTMC. Pada tes ini, siswa diberikan instrumen tes FTMC yang terdiri 

dari two-tier multiple choice dan CRI. CRI diberikan pada pertanyaan dan alasan 

jawaban. CRI dapat mempertegas jawaban yang dipilih oleh siswa. Setelah siswa 
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melakukan tes, hasil yang didapatkan menjadi acuan untuk menganalisis konsepsi 

siswa pada paham konsep, paham sebagian konsep, miskonsepsi dan tidak paham 

konsep. Kerangka pemikiran disajikan dalam Gambar 1. 1. 

ANALISIS KONSEPSI SISWA KELAS XI PADA MATERI KESETIMBANGAN 

KIMIA MENGGUNAKAN INSTRUMEN TES FOUR-TIER MULTIPLE CHOICE

Instrumen Tes Kesetimbangan Kimia Konsepsi

Four-Tier Multiple 

Choice
Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi 

Kesetimbangan Kimia

Pergeseran 

Kesetimbangan 

Tetapan 

Kesetimbangan 

Penerapan Konsep 

Kesetimbangan Kimia

Paham Konsep

Tidak Paham Konsep

Miskonsepsi

Error

Konsepsi 

Kesetimbangan 

Kimia

Tier 1, Question

Tier 2, Certainly Response 

Index-Test

Tier 3, Reason

Tier 4, Certainly Response 

Index-Text

 

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran 

F. Hasil Penelitian Terdahulu 

Analisis tingkat pemahaman pada konsep kesetimbangan kimia menggunakan 

instrument tes two-tier multiple choice menjelaskan miskonsepsi yaitu: (a) suhu tidak 

mempengaruhi kesetimbangan; (b) katalis meningkatkan nilai K dan perubahan 

terhadap konsentrasi produk dan reaktan; (c) prinsip Le Chatelier dapat diterapkan ke 

dalam semua sistem termasuk sistem kesetimbangan heterogen (Demircioglu, et al., 

2013: 197).  

Analisis tingkat pemahaman siswa pada konsep kesetimbangan kimia menggunakan 

instrumen tes three-tier multiple choice dan angket menjelaskan miskonsepsi siswa, 
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yaitu: (a) konsep kesetimbangan dinamis berkriteria mudah; (b) konsep kesetimbangan 

homogen dan heterogen berkiteria sedang; (c) konsep tetapan kesetimbangan 

berkriteria sedang; (d) konsep hubungan kuantitatif antar komponen dalam reaksi 

kesetimbangan berkriteria sedang; (f) konsep pergeseran kesetimbangan berkriteria 

sedang dan konsep kesetimbangan kimia dalam proses industri berkriteria sedang 

(Monita & Suharto, 2016: 27). 

Pembelajaran menggunakan metode argumentasi dalam penguatan konsep 

kesetimbangan kimia dikatakan efisien dengan nilai rata-rata antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol sebesar 14,026 dan tes yang mencakup  pergeseran kesetimbangan, 

katalis dan prinsip Le Chatelier ini  menunjukkan bahwa kinerja komprehensif pada 

kelas eksperimen jauh lebih baik daripada kelas kontrol (Aydeniz & Dogan, 2016: 

112). 

Model pembelajaran siklus deduktif hipotesis pada kelas eksperimen berhasil 

meningkatkan: (a) penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa pada 

hipotesisnya dengan angka peningkatan sebesar 77% pada kategori kualitas tinggi; (b) 

penguasaan konsep kondisi kesetimbanga, pergeseran kesetimbangan dan konstanta 

kesetimbangan; dan (c) keterampilan berpikir kritis siswa dalam menentukan 

keputusan berdasarkan alasan, hasil, strategi logika, mempertimbangkan induksi, 

mempertimbangkan pengurangan dan frasa pertanyaan (Rafiuddin, 2016: 250). 

Pembelajaran yang menggunakan animasi multimedia (SEQ-Alfar) mendukung 

dimensi pada kesetimbangan kimia yaitu: (a) pada tingkat mikroskopis menunjukkan 

transformasi timbal balik dari molekul A menjadi B dan sebaliknya untuk satu langkah 

yang dapat balik; (b) menghitung konstanta kinetik dari reaksi maju dan balik; dan (c) 

efek perubahan konsentrasi dari suhu reaksi saat kesetimbangan tercapai dan 

memunculkan nilai konstanta kesetimbangan (Ollino, et al., 2018: 372). 

Analisis tingkat pemahaman siswa pada konsep ikatan kimia menggunakan 

instrumen tes four-tier multiple choice dan angket menjelaskan miskonsepsi siswa, 
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yaitu: (a) proses pembentukan ikatan ion berkategori sedang; (b) penentuan sifat 

kepolaran suatu molekul berkiteria sedang; (c) proses pembentukan ikatan logam 

(Yakubi & Hanum, 2017: 24). 

 


