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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kimia merupakan salah satu pelajaran yang diajarkan di SMA. 

Menurut Depdiknas, salah satu tujuan pembelajaran kimia adalah untuk 

mewujudkan siswa yang menguasai konsep-konsep kimia dan 

menerapkannya dalam upaya memecahkan masalah-masalah pada kehidupan 

sehari-hari dan Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Penerapan ilmu 

kimia dalam kehidupan sehari-hari harus diawali dengan pemahaman konsep, 

prinsip, hukum, dan teori kimia yang benar, namun pelajaran kimia termasuk 

salah satu pelajaran yang sulit dipahami oleh siswa. 
1
 Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru, banyaknya konsep kimia yang bersifat abstrak 

menjadi faktor siswa kesulitan dalam mempelajari kimia, sehingga 

berdampak pada kurangnya minat siswa pada proses pembelajaran. 

Siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep 

pada pelajaran kimia terkadang membuat penafsiran sendiri terhadap konsep 

yang dipelajari sebagai suatu upaya untuk mengatasi kesulitan belajarnya. 

Namun, hasil penafsiran siswa terhadap konsep terkadang tidak sesuai dengan 

konsep ilmiah yang disampaikan oleh para ahli. Hal inilah yang akan 

berdampak pada munculnya miskonsepsi.
2
 Menurut Paul Suparno, selain 
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siswa itu sendiri, terdapat juga faktor-faktor penyebab terjadinya miskonsepsi 

yaitu guru atau pengajar, buku teks, konteks, dan cara mengajar.
3
 

Menurut Oemar Hamalik, keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu; manusia, material, fasilitas, perlengkapan, dan 

prosedur. Di antara faktor   tersebut maka faktor manusialah yang 

mempunyai pengaruh yang cukup  signifikan karena manusia sebagai pelaku 

dalam pembelajaran.
4
 Belajar bukanlah sekedar mengumpulkan pengetahuan. 

“Belajar adalah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga 

menyebabkan munculnya perubahan perilaku”.
5
 

Belajar sangat dianjurkan didalam agama islam, sebagaimana Allah 

berfirman dalam QS. At- Taubah ayat 122 yang berbunyi: 

                          

                        

 

Artinya: “ Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 

perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka 

beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan 

untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali 

kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (QS. At-Taubah: 122) 

 

Selain itu, dalam firman Allah pada Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 

11 dan Hadist Rasulullah yang di riwayatkan oleh (HR. Muslim), Allah juga 

memberikan beberapa keistimewaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. 
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Artinya: “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al- Mujadilah : 

11) 

 

َطِرْيًقا َيْلَتِمُس ِفْيِه ِعْلًما َسَّهَل اهلُل ِبِه َطِرْيًقا ِاَلى اْلَجَّنِةَمْن َسَلَك   

Artinya: “Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu maka 

Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”. (HR. Muslim) 

 

Berdasarkan beberapa dalil diatas maka dapat kita ketahui bahwa 

islam sangat menganjurkan kita untuk selalu belajar atau menuntut ilmu. Hal 

ini dikarenakan Allah telah menjanjikan beberapa keistimewaan bagi 

hambanya yang selalu menuntut ilmu. Hal ini juga dapat kita lakukan dengan 

melihat peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di alam. 

 Siswa dalam kehidupan sehari-hari tentu telah mengalami proses 

pembelajaran dengan melihat banyak peristiwa kimia, seperti reaksi 

eksoterm-endoterm, perubahan kimia, reaksi oksidasi dan lain sebagainya.  

Siswa kemungkinan sudah mempunyai prakonsep terhadap konsep-konsep  

tersebut. Guru di sekolah seringkali menganggap bahwa siswa belum  

mengetahui apa-apa tentang konsep kimia, sehingga mengajarkan materi 

tanpa  melihat prakonsep yang dimiliki siswa. Apabila konsep yang 

dijelaskan guru  berbenturan dengan prakonsep siswa, maka dimungkinkan 

siswa akan   mengalami kebingungan dalam memahami konsep. Hal ini dapat   

menyebabkan konsepsi siswa menjadi salah. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang studi kimia di 

SMKN 5 Pekanbaru mengatakan bahwa 50% siswa kelas X mendapatkan 

nilai kimia dibawah KKM. Menurut beliau, hal ini terjadi karena kurangnya 

minat siswa dalam mempelari kimia. Banyak siswa yang beranggapan bahwa 

pelajaran kimia merupakan pelajaran yang sulit karena mengandung materi 

atau konsep-konsep yang sukar untuk dipahami. Menurut guru, siswa paling 

banyak mengalami kesulitan dan mendapatkan nilai dibawah KKM pada 

pokok bahasan Reaksi Redoks dan Stoikiometri. Berdasarkan hasil 

wawancara tersebut, penulis memilih konsep Reaksi Redoks sebagai materi 

yang akan diidentifikasi apakah terjadi miskonsepsi siswa didalamnya. Sebab, 

rendahnya hasil belajar siswa dapat merupakan ciri dari dampak terjadinya 

miskonsepsi. 

Menurut Paul Suparno, miskonsepsi (salah konsep) adalah konsep 

yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima 

oleh para pakar dalam bidang itu.
6
 Selain itu, David Hammer mendefinisikan 

miskonsepsi sebagai “strongly held cognitive structures that are different 

from the accepted understanding in a field and that are presumed to interfere 

with the acquisition of new knowledge,” yang berarti bahwa miskonsepsi 

dapat dipandang sebagai suatu konsepsi atau struktur kognitif yang melekat 

dengan kuat dan stabil dibenak siswa yang sebenarnya menyimpang dari 
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konsepsi yang dikemukakan para ahli, yang dapat menyesatkan para siswa 

dalam memahami fenomena alamiah dan melakukan eksplanasi ilmiah.
7
  

Penelitian tentang miskonsepsi telah banyak dilakukan diantaranya 

penelitian yang dilakukan oleh Noly Pramu Iriyanti tentang miskonsepsi 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Bawang pada materi pokok wujud zat,
8
 

selanjutnya Muhammad Nazar miskonsepsi siswa SMAN 1 Lhoksmawe pada 

materi laju reaksi.
9
 Beberapa peneliti juga telah melakukan penelitian tentang 

miskonsepsi seperti, Sri Winarni pada konsep stoikiometri,
10

 dan Mindrianti 

Muksin pada konsep asam basa.
11

 

Miskonsepsi dalam pelajaran kimia akan sangat fatal dikarenakan 

konsep-konsep kimia saling terkait antara satu dengan yang lainnya, sehingga 

kesalahan konsep di awal pembelajaran akan berpengaruh kepada pelajaran 

lanjutan, hal ini akan bermuara pada rendahnya kemampuan siswa dan tidak 

tercapainya ketuntasan belajar. Menurut Indah Rizki, beberapa ahli setuju 

apabila miskonsepsi tidak segera diremediasi, maka miskonsepsi dapat 

bersifat permanenen dan sulit untuk diperbaiki.
12
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Besarnya dampak yang disebabkan miskonsepsi pada siswa 

membuktikan bahwa sudah seharusnya miskonsepsi tersebut diidentifikasi. 

Adapun untuk mengetahui keberadaan miskonsepsi dapat menggunakan 

berbagai cara, yaitu wawancara diagnosis, penyajian peta konsep, metode 

CRI, tes multiple choice dengan reasoning terbuka, diskusi dalam kelas, 

praktikum dengan tanya jawab, dan tes esai tertulis. 

Pada penelitian ini miskonsepsi akan diidentifikasi berdasarkan 

tingkat keyakinan siswa menggunakan metode Certainty of Response Index 

(CRI). Metode ini diperkenalkan oleh Saleem Hasan, Diola Bagayoko, dan 

Ella L. Kelley, dalam jurnal mereka yang berjudul “Misconceptions and The 

Certainty of Response Index (CRI)”. Dari hasil penelitian tersebut mereka 

membuktikan bahwa metode CRI efektif dalam mendiagnosis siswa yang 

tidak paham konsep dan siswa yang mengalami miskonsepsi.
13

 

Metode CRI ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya 

yakni bersifat sederhana dan dapat digunakan di berbagai jenjang (sekolah 

menengah sampai perguruan tinggi), sedangkan kelemahannya adalah metode 

ini sangat bergantung pada kejujuran siswa.
14

  Oleh karena itu, pada 

penelitian ini untuk mendukung metode CRI maka digunakan reasoning 

terbuka dan metode wawancara untuk mengetahui konsistensi setiap siswa 

yang didiagnosa memiliki jawaban miskonsepsi pada CRI. Dengan  

reasoning terbuka dan metode wawancara tersebut, alasan dari jawaban 

miskonsepsi siswa dapat digali lebih jauh. Sehingga peneliti dapat 
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memperoleh informasi secara objektif. Selain itu, diharapkan dengan adanya 

penelitian ini maka dapat membantu guru dalam mengetahui konsep yang 

terkena miskonsepsi dan penyebab dari terjadinya miskonsepsi tersebut. 

Sehingga guru dapat mengupayakan beberapa metode atau cara agar tidak 

terjadi lagi miskonsepsi pada siswa, dan bagi siswa yang terkena miskonsepsi 

agar dapat segera diremediasi.  

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengidentifikasi miskonsepsi 

yang kemungkinan muncul di konsep Reaksi Redoks dengan penelitian yang 

berjudul ”Identifikasi Miskonsepsi Siswa Kelas X pada Materi Reaksi 

Redoks dengan Menggunakan Instrumen Certainty of Response Index 

(CRI) di SMKN 5 Pekanbaru.” 

B. Penegasan Istilah 

1. Identifikasi  

Identifikasi berasal dari kata Identify yang artinya meneliti, menelaah. 

Identifikasi adalah kegiatan mencari, meneliti, mendaftarkan, mencatat 

data dan informasi dari kebutuhan lapangan.  

2. Miskonsepsi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konsepsi adalah 

pendapat (paham). Mis sendiri dapat diartikan sebagai salah atau tidak 

sesuai. Sehingga miskonsepsi dapat didefinisikan sebagai suatu 

pemahaman yang salah atau tidak sesuai terhadap konsep tertentu. Atau 

dengan kata lain dapat dinyatakan sebagai konsepsi yang tidak sesuai 
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dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima oleh para 

ilmuwan. 

3. Reaksi Redoks 

Reaksi redoks ialah reaksi reduksi dan oksidasi. Pengertian oksidasi dan 

reduksi itu sendiri telah mengalami perkembangan. Pada mulanya, reaksi 

oksidasi diartikan sebagai reaksi penggabungan dengan oksigen, 

sedangkan reduksi sebagai reaksi pengambilan oksigen dari oksida logam 

agar terbentuk logam bebas. Lebih lanjut, konsep reduksi-oksidasi 

diperluas hingga melibatkan transfer elektron dan perubahan bilangan 

oksidasi.
15

  

4. Instrumen CRI 

Certainty Of Response Index (CRI) merupakan teknik untuk mengukur 

miskonsepsi seseorang dengan cara mengukur tingkat keyakinan atau 

kepastian seseorang dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan.
16

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ada beberapa masalah 

yang dapat di identifikasi: 

a. Kurangnya minat siswa dalam proses pembelajaran kimia. 

                                                           
15

 Yayan  Sunarya, Kimia Dasar 2, (Bandung: CV Yrama Widya, 2012), h. 246 
16

 Winny Liliawati dan Taufik R. Ramalis, “Identifikasi Miskonsepsi Materi IPBA di 

SMA dengan Menggunakan CRI (Certainty of Response Index) dalam Upaya Perbaikan Urutan 

Pemberian Materi IPBA Pada KTSP”, Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan, dan 

Penerapan MIPA,  Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta, 2008, h. 161 



9 
 

b. Siswa mengalami kesulitan mempelajari kimia dikarenakan konsep 

kimia yang bersifat abstrak. 

c. Kurangnya perhatian guru pada prakonsep yang dimiliki siswa yang 

menyebabkan terjadinya miskonsepsi. 

d. Rendahnya hasil belajar siswa pada khususnya pada pokok bahasan 

reaksi redoks. 

2. Batasan Masalah 

Dari uraian identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka 

penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar tidak menimbulkan 

penafsiran yang berbeda sebagai berikut: 

a. Penelitian dilakukan pada siswa kelas X SMKN 5 Pekanbaru pada 

semester 2 tahun ajaran 2016/2017. 

b. Pokok bahasan yang diteliti adalah reaksi redoks, karena pada pokok 

bahasan inilah siswa paling banyak mendapatkan nilai dibawah KKM. 

c. Instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi miskonsepsi siwa 

yaitu CRI (Certainty of Response Index) dan wawancara diagnosis. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka penulis 

merumuskan masalah “Apakah siswa kelas X di SMKN 5 Pekanbaru 

mengalami miskonsepsi pada materi reaksi redoks dengan 

menggunakan instrumen CRI?” 

 

 



10 
 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui bagaimana pemahaman konsep siswa kelas X SMKN 5 

Pekanbaru terhadap materi reaksi redoks. 

b. Mengetahui apakah siswa kelas X di SMKN 5 Pekanbaru mengalami 

miskonsepsi pada materi reaksi redoks. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

a. Bagi peneliti; sebagai motivator untuk dapat lebih memahami konsep-

konsep ilmu kimia, tanpa miskonsepsi, sehingga jika mengajar tidak 

mengajarkan konsep yang salah. 

b. Bagi guru: sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pembelajaran 

kimia, sehingga tidak terjadi miskonsepsi pada siswa. 

c. Bagi sekolah; sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kurikulum 

dan program pengajaran. 


