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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Konsep 

Konsep berasal dari bahasa Latin, conceptus, tangkapan, 

rancangan, pendapat, ide, gagasan. Konsep dapat diartikan 1. Kegiatan 

atau proses berpikir. 2. Daya berpikir dan khususnya penalaran dan 

pertimbangan. 3. Produk proses berpikir, seperti ide, angan-angan, atau 

penemuan. 4. Produk intelektual atau pandangan dan prinsip yang 

terorganisasi. 

Konsep dapat dilihat dari segi subyektif dan obyektif. Dari segi 

subyektif, konsep merupakan suatu kegiatan intelek untuk menangkap 

sesuatu. Sedangkan dari segi obyektif, konsep merupakan sesuatu yang 

ditangkap oleh kegiatan intelek tersebut. Hasil dari tangkapan akal 

manusia itulah yang dinamakan konsep.
17

 

Menurut Jeanne, konsep adalah cara mengelompokkan dan 

mengkategorikan secara mental berbagai objek atau peristiwa yang mirip 

dalam hal tertentu. Konsep merupakan inti pemikiran kita; beberapa ahli 

memandangnya sebagai “unit pikiran yang paling kecil”. Dengan 

mengklasifikasi objek dan peristiwa yang sama membuat kehidupan lebih 
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 Komaruddin, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 122 
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sederhana dan lebih mudah dipahami. Selain itu, konsep juga membantu 

kita menarik kesimpulan dalam situasi-situasi baru.
18

 

Konsep menunjukkan suatu hubungan antar konsep-konsep yang 

lebih sederhana sebagai dasar pemikiran atau jawaban manusia terhadap 

pertanyaan-pertanyaan yang bersifat asasi tentang mengapa suatu gejala 

itu bisa terjadi. Konsep merupakan buah pemikiran seseorang atau 

sekelompok orang yang dinyatakan dalam defenisi sehingga melahirkan 

produk pengetahuan meliputi prinsip, hukum, dan teori. Konsep diperoleh 

dari fakta, peristiwa, pengalaman melalaui generalisasi dan berfikir 

abstrak. Konsep dapat mengalami perubahan disesuaikan dengan fakta 

atau pengetahuan baru. Kegunaan konsep ialah untuk menjelaskan dan 

meramalkan.
19

 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa, konsep adalah produk dari hasil pemikiran seseorang 

dengan mengelompokkan objek atau peristiwa yang telah dialaminya 

sehingga lebih mudah menarik kesimpulan akan situasi-situasi baru.  

2. Pemahaman Konsep 

Pemahaman merupakan kemampuan berpikir untuk mengetahui 

tentang sesuatu hal serta dapat melihatnya dari beberapa segi. Kemampuan 

berpikir tersebut meliputi kemampuan untuk menginterpretasi, 

                                                           
18 Jeanne Ellis Ormrod, Psikologi pendidikan Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang 

Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 327 
19
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mencontohkan, mengklasifikasi, merangkum,menduga, membandingkan 

dan menjelaskan.
20

 

Perkins mengatakan bahwa pemahaman menunjuk pada apa yang 

dapat seseorang lakukan dengan informasi itu, dari pada apa yang telah 

mereka ingat. Pengetahuan melibatkan tindakan dari pada penguasaan. 

Ketika para siswa mengerti sesuatu, mereka dapat menjelaskan konsep-

konsep dalam kalimat mereka sendiri, menggunakan informasi dengan 

tepat dalam konteks baru, membuat analogi baru, dan generalilsasi. 

Penghafalan dan pembacaan tidak menunjukkan pemahaman.
21

 

Pemahaman merupakan kemampuan berpikir untuk mengetahui 

tentang sesuatu hal serta dapat melihatnya dari beberapa segi. Kemampuan 

berpikir tersebut meliputi kemampuan untuk membedakan, menjelaskan, 

memperkirakan, menafsirkan, memberikan contoh, menghubungkan, dan 

mendemonstrasikan. Pemahaman yang bersifat dinamis akan mendorong 

siswa untuk berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapai. 

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa pendapat dan penjelasan di atas, 

pemahaman suatu konsep berarti menguasai elemen pokok konsep, yaitu 

definisi, ciri-ciri, dan aplikasi.
22

 

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi 

pemahaman konsep dengan mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan. 
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Renner dan Brumby seperti dikutip dalam Sukisman telah menyusun 

kriteria untuk mengelompokkan pemahaman konsep seperti pada tabel 

berikut. 

Tabel II.1. Pengelompokan Derajat Pemahaman Konsep
23

 

No Kriteria 
Derajat 

Pemahaman 
Kategori 

1 Tidak ada jawaban/kosong, 

menjawab "saya tidak tahu". 

Tidak ada 

Respon 

Tidak 

Memahami 

2 Mengulang pernyataan, 

menjawab tapi tidak 

berhubungan dengan 

pertanyaan atau tidak jelas. 

Tidak 

memahami 

 

3 Menjawab dengan penjelasan 

tidak logis. 

Miskonsepsi 

 

Miskonsepsi 

4 Jawaban menunjukkan ada 

konsep yang dikuasai tetapi 

ada pernyataan dalam 

jawaban yang menunjukkan 

miskonsepsi. 

Memahami 

sebagian 

dengan 

miskonsepsi 

5 Jawaban menunjukkan hanya 

sebagian konsep dikuasai 

tanpa ada miskonsepsi. 

Memahami 

Sebagian 

Memahami 
6 Jawaban menunjukkan 

konsep dipahami dengan 

semua penjelasan benar. 

Memahami 

konsep 

 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kategori pemahaman dibagi 

menjadi tiga, yaitu paham konsep, miskonsepsi dan tidak memahami 

konsep. Untuk siswa yang memahami konsep yaitu siswa yang paham 

konsep secara menyeluruh atau sebagian tetapi tepat dalam menjawab. 

Sedangkan kategori miskonsepsi yaitu siswa masih salah dalam 

memahami konsep dan terlihat saat menjelaskan dengan bahasanya 

sendiri. Sedangkan kategori miskonsepsi yaitu siswa masih salah dalam 
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memahami konsep dan terlihat saat menjelaskan dengan bahasanya 

sendiri.
24

 

3. Miskonsepsi 

a. Pengertian Miskonsepsi 

Menurut Jeanne, miskonsepsi adalah kepercayaan yang tidak 

sesuai dengan penjelasan yang diterima umum dan terbukti sahih 

tentang suatu fenomena atau peristiwa.
25

 Selain itu, menurut Paul 

Suparno, miskonsepsi (salah konsep) adalah konsep yang tidak sesuai 

dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima oleh para 

pakar dalam bidang itu.
26

 

Miskonsepsi adalah suatu pemikiran siswa yang salah atau 

bertentangan dengan teori ilmiah yang telah dikemukakan oleh para 

ahli dan sudah melekat dalam diri siswa itu sendiri. Miskonsepsi 

dipandang sebagai masalah dalam pengetahuan berfikir dan 

pemahaman konsep yang akan bermuara pada rendahnya kemampuan 

siswa dan tidak tercapainya ketuntasan belajar.
27

 

Berg dalam Ria Mahardika mengatakan bahwa setiap individu 

memiliki interpretasi berbeda terhadap sebuah konsep. Interpretasi itu 

merupakan sebuah konsepsi, dan konsepsi tersebut dapat sesuai 

                                                           
24

 Dwi Anti Prapti Siwi, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan: “Identifikasi 

Miskonsepsi Siswa kelas VIII pada Konsep Sistem Pencernaan dan Pernafasan”, (Jakarta: 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013), h. 12 
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 Jeanne Ellis Omrod, Op. Cit., h. 338 
26

 Paul Suparno, Miskonsepsi dan Perubahan Konsep dalam Pendidikan Fisika, (Jakarta: 

PT. Grasindo, 2005), h. 4 
27

 Mindrianti Muksin, Astin Lukum, Erni Mohamad, “Identifikasi Miskonsepsi Siswa 

pada Materi Asam Basa Menggunakan Certainty Of Response Index (CRI) pada Kelas XI IPA 2 di 

SMA Negeri 1 Bonepantai”, Jurnal Pendidikan Kimia, 2015, h. 2 
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dengan pendapat para ahli sains, namun dapat juga bertentangan. Jika 

konsepsi siswa yang bertentangan tersebut melatarbelakangi siswa 

dalam memahami suatu konsep, maka konsep siswa tersebut disebut 

miskonsepsi. Dalam pengertian lain, Saleem Hasan mengatakan 

Miskonsepsi sebagai struktur kognitif (pemahaman) yang berbeda dari 

pemahaman yang telah ada dan diterima di lapangan, dan struktur 

kognitif ini dapat mengganggu penerimaan ilmu pengetahuan yang 

baru.
28

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

miskonsepsi ialah pemahaman terhadap sebuah konsep, yang berbeda 

atau bertentangan dengan pengertian menurut para ahli. 

b. Sifat-sifat miskonsepsi 

Dalam proses pembelajaran biasanya siswa telah memiliki skema 

atau konsep awal yang dikembangkan melalui lingkungan dan 

pengalaman mereka sebelumnya, tetapi konsep yang dimiliki siswa ini 

dapat berbeda dengan para ahli. Konsepsi para ahli ini pada umumnya 

memang lebih canggih, rumit dan kompleks serta memiliki hubungan 

antar konsep yang satu dengan yang lainnya. Jika konsep yang dimiliki 

siswa bertentangan dengan para ahli maka mereka dikatakan mengalami 

miskonsepsi. Dari ringkasan literatur Arif Maftukin dalam Dwi Anti 

dikatakan miskonsepsi memiliki sifat sebagai berikut
29

: 

                                                           
28

 Ria Mahardika, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan: “Identifikasi 
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17 
 

1) Miskonsepsi sulit diperbaiki, berulang dan mengganggu konsep 

selanjutnya. 

Pada dasarnya miskonsepsi merupakan pemahaman yang salah dan 

telah lama berada dalam pemahaman seseorang. Untuk meremediasi 

miskonsepsi ini butuh keseriusan dari seorang guru. Kesulitan 

seorang guru untuk meremediasi miskonsepsi yang dialami siswa 

yaitu karena jumlah siswa di sekolah pada umumnya sangat  banyak, 

semetara waktu belajar hanya sedikit. Ketidakpedulian seorang guru 

akan miskonsepsi yang dimiliki siswa tentu membuat miskonsepsi 

tersebut tetap berada dalam pemahaman siswa. Jika konsep yang 

didapat dari awal sudah salah,  maka jika tidak segera diremediasi 

akan membuat siswa tersebut terganggu atau kesulitan dengan 

konsep baru yang masih berkaitan. 

2) Miskonsepsi dapat terjadi karena metode ceramah yang terus 

menerus dilakukan guru. 

Menurut Paul Suparno, metode ceramah dan menulis yang terus 

menerus dilakukan oleh guru dapat menyebabkan miskonsepsi pada 

beberapa siswa karena guru bersifat teacher centered. Hal ini 

menyebabkan siswa bersifat pasif dan tidak dapat mengkonstruk 

pemahamannya sendiri. Untuk beberapa siswa mungkin tidak 

menjadi persoalan, tetapi tidak untuk beberapa siswa yang hanya 

dapat mencatat, mereka tidak dapat menangkap konsep materi secara 

utuh. Banyak siswa yang memang mencatat tetapi tidak mengerti 
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maksud yang dicatat. Maka setelah mengulanginya dirumah akan 

timbul miskonsepsi.
30

 

3) Siswa, guru, dosen maupun peneliti dapat terkena miskonsepsi, baik 

yang pandai maupun yang tidak. 

Semua kalangan dalam dunia pendidikan bisa mengalami 

miskonsepsi. Hal ini karena miskonsepsi terdapat pada berbagai 

sumber. Sumber miskonsepsi berasal dari siswa, guru/pengajat, buku 

teks, konteks dan cara mengajar. Kehidupan seseorang dengan yang 

lainnya tentu akan sangat berbeda. Oleh karena itu dari semua 

sumber miskonsepsi tersebut bisa terkena pada diri seseorang 

tersebut. 

4) Dalam pelaksanaan pembelajaran kadang miskonsepsi disamakan 

dengan ketidaktahuan maka seringkali guru pada umumnya tidak 

mengetahui miskonsepsi yang lazim terjadi pada siswanya. Tentu hal 

ini tidak akan membantu dalam meremediasi miskonsepsi siswa. 

Sehingga miskonsepsi akan terus bertumpuk pada pikiran siswa. 

 

c. Penyebab Miskonsepsi 

Miskonsepsi dapat berasal dari siswa sendiri, dari guru yang 

menyampaikan konsep yang keliru, dan metode mengajar yang kurang 
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tepat. Secara lebih jelas penyebab dari adanya miskonsepsi adalah 

sebagai berikut
31

 : 

1) Kondisi siswa 

Miskonsepsi yang berasal dari siswa sendiri dapat terjadi karena 

asosiasi siswa terhadap istilah sehari-hari sehingga menyebabkan 

miskonsepsi. 

2) Guru 

Dari sekian banyak guru, mungkin saja salah satu dari mereka 

tidak memahami konsep dengan baik yang akan berikan pada 

muridnya. Hal ini dapat saja membuat siswa mengalami 

miskonsepsi apabila kesalahan pemahaman guru yang kurang baik 

tersebut diteruskan kepada siswa. 

3) Metode mengajar 

Penggunaan metode belajar yang kurang tepat, pengungkapan 

aplikasi yang salah serta penggunaan alat peraga yang tidak secara 

tepat mewakili konsep yang digambarkan dapat pula menyebabkan 

miskonsepsi pada pikiran siswa. Misalnya seorang siswa yang 

melakukan pratikum namun tidak selesai. Siswa tersebut merasa 

yakin bahwa yang benar hanyalah yang telah mereka temukan, 

padahal yang mereka temukan datanya tidak lengkap. 
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4) Buku 

Penggunaan bahasa yang terlalu sulit dan kompleks terkadang 

membuat anak tidak dapat mencerna dengan baik apa yang tertulis 

di dalam buku, akibatnya siswa menyalahartikan maksud dari isi 

buku tersebut. 

5) Konteks 

Dalam hal ini penyebab khusus dari miskonsepsi yaitu penggunaan 

bahasa dalam kehidupan sehari-hari, teman, serta keyakinan dan 

ajaran agama. Seperti yang dikatakan oleh Jeanne, masyarakat dan 

budaya juga dapat memperkuat miskonsepsi. Terkadang ungkapan-

ungkapan yang umum dalam bahasa salah merepresentasikan 

hakikat yang sesungguhnya dari peristiwa-peristiwa fisik.
32

 

Sedangkan menurut Paul Suparno, penyebab miskonsepsi adalah 

sebagai berikut:
33

 

Tabel II.2. Penyebab Miskonsepsi 

Sebab Utama Sebab Khusus 

Siswa 

 

1) Prakonsepsi. 

2) Reasoning yang tidaklengkap/salah. 

3) Tahap perkembangan kognitif siswa. 

4) Kemampuan siswa. 

Guru/Pengajar 1) Tidak menguasai bahan, tidak kompeten. 

2) Bukan lulusan dari bidangnya. 

3) Tidak membiarkan siswa mengungkapkan 

gagasan/ide. 

Buku teks 

 

1) Penjelasan keliru. 

2) Salah tulis, terutama rumus. 

3) Tingkat kesulitan penulisan buku terlalu 

tinggi bagi siswa. 
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Sebab Utama Sebab Khusus 

Konteks 

 

1) Pengalaman siswa. 

2) Bahasa sehari-hari berbeda. 

3) Teman diskusi yang salah. 

Cara mengajar 1) Hanya berisi ceramah dan menulis. 

2) Tidak mengungkapkan miskonsepsi siswa. 

3) Tidak mengoreksi PR yang salah. 
 

d. Cara Mengatasi Miskonsepsi 

Menurut Paul Suparno, banyak penelitian telah dilakukan oleh 

para ahli pendidikan biologi, fisika, kimia, astronomi yang 

mengungkapkan bermacam-macam kiat yang dibuat untuk membantu 

siswa dalam memecahkan persoalan miskonsepsi. Secara garis besar 

langkah yang digunakan untuk meremidiasi miskonsepsi adalah:  

1) Mencari atau mengungkap miskonsepsi yang dilakukan siswa. 

2) Mencoba menemukan penyebab miskonsepsi tersebut. 

3) Mencari perlakuan yang sesuai untuk mengatasi miskonsepsi.
34

 

Menurut Yulia dalam Dwi Anti ada beberapa cara yang dapat 

digunakan untuk mengatasi miskonsepsi. Adapun langkah-langkah 

tersebut adalah:
35

 

1) Pendeteksian miskonsepsi sedini mungkin 

Sebelum pelajaran di kelas dimulai, sebaiknya guru 

mengetahui prakonsepsi apakah yang sudah terbentuk dalam 

pemahaman siswa. Baik yang terbentuk dari pengalaman dengan 

peristiwa-peristiwa yang berkaitan yang akan dipelajari. Hal ini 
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dapat diketahui dengan literatur, dari tes diagnostik dan dari 

pengamatan guru. 

2) Merancang penyampaian materi 

Setelah langkah pertama dilakukan, kemudian guru dapat 

merancang pengalaman belajar yang bertolak belakang dari 

prakonsepsi tersebut. Setelah itu guru dapat membantu siswa yang 

sudah paham menjadi lebih paham serta memperbaiki konsep yang 

salah yang terdapat pada pemahaman siswa. 

3) Memberikan pengalaman belajar kepada siswa 

Untuk mengatasi terjadinya miskonsepsi adalah dengan 

jalan usaha guru agar konsep-konsep atau materi yang diajarkan 

dapat dilihat secara langsung. Apabila ada yang tidak sesuai dengan 

teori maka guru harus mengarahkan jawaban secara ilmiah. Bila 

pengalaman belajar tidak mungkin diberikan, dapat digunakan 

contoh dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Mendeteksi Miskonsepsi 

Menurut Paul Suparno, ada beberapa cara untuk mendeteksi 

adanya miskonsepsi. Berikut ini merupakan cara yang dapat digunakan 

untuk mendeteksi miskonsepsi
36

: 

1) Peta Konsep 

Peta konsep mampu menghubungkan antara konsep-konsep 

serta gagasan pokok yang disusun secara hirarkis. Biasanya 
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miskonsepsi dapat dilihat dalam proposisi yang salah dan tidak 

adanya hubungan yang lengkap antar konsep. 

Konsepsi siswa juga dapat diperkirakan dengan peta konsep 

yang bentuknya tentu saja berbeda dengan tingkat pemahaman 

masing-masing siswa terhadap suatu konsep. Oleh karena itu 

penelusuran pengetahuan awal (prior knowledge) siswa dapat 

dilakukan dengan bantuan peta konsep.
37

 

2) Tes Multiple Choice dengan Reasoning Terbuka 

Pada tes ini siswa harus menjawab dan menulis mengapa ia 

mempunyai jawaban seperti itu. Jawaban-jawaban yang salah 

dalam pilihan ganda ini selanjutnya akan dijadikan bahan tes 

selanjutnya. Berdasarkan hasil jawaban yangtidak benar dalam 

pilihan ganda tersebut, peneliti dapat mewawancarai siswa untuk 

meneliti bagaimana cara siswa berpikir dan mengapa mereka 

memiliki pola pikir seperti itu. 

3) Tes Esai Tertulis 

Dari tes esai tertulis maka dapat diketahui miskonsepsi 

yang dibawa siswa dalam bidang apa. Setelah ditemukan 

miskonsepsinya, dapatlah beberapa siswa diwawancarai untuk 

lebih mendalami mengapa mereka memiliki gagasan seperti itu. 

Berdasarkan wawancara tersebut maka akan terlihat darimana 

miskonsepsi itu dibawa. 
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4) Wawancara Diagnosis 

Wawancara dapat membantu kita dalam mengenal secara 

mendalam letak miskonsepsi siswa dan mengapa siswa sampai 

pada pemahaman seperti itu. Selanjutnya guru dapat mengarahkan 

siswa sehingga siswa menyadari kesalahannya. Bila siswa sadar 

akan miskonsepsinya, maka selanjutnya miskonsepsi tersebut akan 

lebih mudah dirubah. 

5) Diskusi dalam kelas 

Didalam kelas siswa diminta untuk mengungkapkan 

gagasan tentang konsep yang sudah atau akan dipelajari. Dari 

kegiatan diskusi tersebut, peneliti atau guru dapat mendeteksi 

gagasan atau pola pikir siswa yang tepat atau tidak. Cara 

mendeteksi miskonsepsi siswa dengan metode diskusi ini sangat 

cocok untuk diterapkan pada kelas yang besar. 

6) Praktikum dengan Tanya Jawab 

Kegiatan praktikum yang disertai dengan tanya jawab 

antara guru dengan siswa dapat digunakan sebagai alat untuk 

mendeteksi terjadinya miskonsepsi pada siswa atau tidak. Selama 

praktikum disarankan agar guru selalu bertanya mengenai konsep 

pada kegiatan praktikum dan memperhatikan bagaimana siswa 

menjelaskan persoalan dalam praktikum tersebut. 

Selain menggunakan cara di atas, untuk mendeteksi adanya 

miskonsepsi pada siswa juga bisa menggunakan Certainty of 
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Response Index (CRI). Metode ini dapat menggambarkan 

keyakinan responden terhadap kebenaran alternatif jawaban yang 

direspon. Dengan metode CRI (Certainty of Response Index) 

responden diminta untuk merespon setiap pilihan pada masing-

masing item tes pada tempat yang telah disediakan, sehingga siswa 

yang mengalami miskonsepsi dan tidak paham konsep dapat 

dibedakan.
38

 

4. Certainty of Response Index (CRI) 

Untuk mengidentifikasi terjadinya miskonsepsi, sekaligus dapat 

membedakannya dengan tidak tahu konsep, Saleem Hasan telah 

mengembangkan suatu metode identifikasi yang dikenal dengan istilah 

CRI (Certainty of Response Index).
39

 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.
40

  

CRI biasanya didasarkan pada suatu skala dan diberikan bersamaan 

dengan setiap jawaban suatu soal. Tingkat kepastian jawaban tercermin 

dalam skala CRI yang diberikan. CRI yang rendah menandakan 

ketidakyakinan konsep pada diri responden dalam menjawab suatu 

pertanyaan, dalam hal ini jawaban biasanya ditentukan atas dasar tebakan 

semata. Sebaliknya CRI yang tinggi mencerminkan keyakinan dan 
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kepastian konsep yang tinggi pada diri responden dalam menjawab 

pertanyaan, dalam hal ini unsur tebakan sangat kecil. Seorang responden 

mengalami miskonsepsi atau tidak tahu konsep dapat dibedakan secara 

sederhana dengan cara membandingkan benar tidaknya jawaban suatu soal 

dengan tinggi rendahnya indeks kepastian jawaban (CRI) yang 

diberikannya untuk soal tersebut.
41

 

Berikut adalah tabel skala enam (0-5) yang disertakan dengan 

tingkat kepastian jawaban yang dikemukakan oleh Saleem Hasan dalam 

Dwi anti, sebagai berikut:
42

 

Tabel II.3. Derajat Kepastian Jawaban dan Skala CRI 

Derajat kepastian jawaban (%) Nilai CRI (skala) 

0 – 19  0       Totally guessed answer 

20-39  1       Almost guess 

40-59  2       Not Sure 

60-79  3       Sure 

80-99  4       Almost certain 

100  5       Certain 

 

Nilai CRI 0 menandakan tidak tahu konsep sama sekali (jawaban 

ditebak secara total), sementara angka 5 menandakan kepercayaan diri 

yang penuh atas kebenaran pengetahuan tentang prinsip-prinsip, hukum-

hukum dan aturan-aturan yang dipergunakan untuk menjawab suatu 

pertanyaan (tidak ada unsur tebakan sama sekali). 

Jika derajat kepastiannya rendah (CRI 0-2), maka hal ini 

menggambarkan bahwa proses penebakan (guesswork) memainkan 

peranan yang signifikan dalam menentukan jawaban. Tanpa memandang 
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apakah jawaban benar atau salah, nilai CRI yang rendah menunjukkan 

adanya unsur penebakan, yang secara tidak langsung mencerminkan 

ketidaktahuan konsep yang mendasari penentuan jawaban. Jika CRI tinggi 

(CRI 3-5), maka responden memiliki tingkat kepercayaan diri (confidence) 

yang tinggi dalam memilih aturan-aturan dan metode-metode yang 

digunakan untuk sampai pada jawaban. Dalam keadaan ini (CRI 3-5), jika 

resaponden memperoleh jawaban yang benar, ini dapat menunjukkan 

bahwa tingkat keyakinan yang tinggi akan kebenaran konsepsi fisikanya 

telah dapat teruji (justified) dengan baik. Akan tetapi, jika jawaban yang 

diperoleh salah, ini menunjukkan adanya suatu kekeliruan konsepsi dalam 

pengetahuan tentang suatu materi subyek yang dimilikinya, dan dapat 

menjadi suatu indikator terjadinya miskonsepsi.
43

 

Tabel berikut menunjukan empat kemungkinan untuk jawaban dari 

tiap siswa secara individu. 

Tabel II.4. Ketentuan untuk perorangan siswa dan untuk setiap 

pertanyaan yang diberikan didasarkan pada kombinasi 

dari jawaban benar atau salah dan tinggi rendahnya CRI 

Kriteria 

Jawaban 

CRI Rendah (<2,5) CRI Tinggi (>2,5) 

Jawaban 

benar 

Jawaban benar tetapi CRI 

rendah berarti tidak tahu 

konsep ( Lucky guess). 

Jawaban benar dan CRI 

tinggi berarti menguasai 

konsep dengan baik. 

Jawaban 

salah 

Jawaban salah dan CRI 

rendah berarti tidak tahu 

konsep. 

Jawaban salah tetapi CRI 

tinggi berarti terjadi 

miskonsepsi. 

 

Pengidentifikasian miskonsepsi untuk kelompok siswa dalam kelas 

dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti untuk kasus siswa secara 
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individu. Nilai CRI yang digunakan diambil dari rata-rata nilai CRI tiap 

siswa.
44

 

5. Tinjauan Konsep  

a. Konsep Reaksi Redoks 

Reaksi reduksi dan oksidasi banyak terjadi di dalam kehidupan 

sehari-hari, misalnya reaksi pembakaran, pembuatan cuka dari alkohol, 

peristiwa pemecahan glukosa di dalam tubuh, perkaratan besi, reaksi 

yang terjadi pada aki, reaksi penyepuhan logam, reaksi pada apel atau 

kentang yang dibelah dan dibiarkan di udara terbuka, dan lain-lain. 

Pengertian oksidasi dan reduksi itu sendiri telah mengalami 

perkembangan. Pada awalnya, reaksi oksidasi-reduksi dikaitkan 

dengan pengikatan dan pelepasan oksigen, kemudian dikembangkan 

menjadi proses serah-terima elektron dan perubahan bilangan 

oksidasi.
45

 

1) Perkembangan kosep reduksi dan oksidasi 

a) Oksidasi-reduksi sebagai pengikatan dan pelepasan oksigen 

Pada awalnya, pengertian oksidasi dan reduksi 

dikaitkan dengan oksigen. Oksidasi adalah pengikatan oksigen. 

Reduksi adalah pelepasan oksigen. 

Contoh oksidasi: 

(1) Perkaratan logam, misalnya besi. 

4Fe(s) + 302(g)   2Fe2O3(s) 
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(2) Pembakaran gas alam (CH4). 

CH4(g) + 202(g)  CO2(g) + 2H2O(g) 

Sumber oksigen pada reaksi oksidasi disebut oksidator. 

Contoh reduksi: 

(a) Reduksi bijih besi (Fe2O3, hematit) oleh karbon 

monoksida (CO). 

Fe2O3(s) + 3CO(g)   2Fe(s) + 3CO2(s) 

(b) Reduksi kromium(III) oksida oleh aluminium. 

Cr2O3(s) + 2A1(s)        A12O3(s) + 2Cr(s) 

Zat yang menarik oksigen pada reaksi reduksi disebut 

reduktor. 

b) Oksidasi-Reduksi sebagai Pelepasan dan Penerimaan Elektron 

Reaksi redoks ditandai dengan serah terima elektron 

dari suatu partikel kepada yang lain. Sebagai contoh adalah 

reaksi ion antara Fe
3+

 dengan I
-
:  

3 I
-
   I3

-
     + 2 e

-             
(oksidasi) 

2 Fe
3+

   +2e
-
                    2 Fe

2+     
            (reduksi) 

2 Fe
3+

   +  3 I
-   

      2 Fe
2+   

+  I3
-
     (redoks)

46
 

c) Oksidasi-Reduksi sebagai Penambahan dan Penurunan 

Bilangan Oksidasi 

Dengan memperhatikan perubahan bilangan oksidasi, 

maka: reaksi oksidasi adalah reaksi yang disertai dengan 
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kenaikan bilangan oksidasi, dan reaksi reduksi adalah reaksi 

yang disertai dengan penurunan bilangan oksidasi. 

Contoh:  

   H2   +   O2               H2O 

0  0  +1 -2 

         Reduksi  

 

     Oksidasi 

 

b. Konsep Bilangan Oksidasi 

Bilangan Oksidasi (BO) suatu unsur adalah muatan suatu atom 

dalam senyawa, seandainya semua elektron dipakai bersama, maka 

menjadi milik atom yang lebih elektronegatif. Contohnya molekul 

H2O, karena oksigen lebih elektronegatif maka ia kelebihan dua 

elektron dari dua hidrogen. Akibatnya bilangan oksidasi oksigen = -2 

dan hidrogen = +1. Bilangan oksidasi dapat positif, negatif, atau 

pecahan. Nilai itu bukanlah hasil percobaan melainkan merupakan 

perjanjian. Adapun perjanjian (aturan) untuk menentukan bilangan 

oksidasi sebagai berikut:
47

 

1) Unsur bebas mempunyai BO = 0. 

2) Biloks Hidrogen dalam hampir tiap senyawa adalah +1, tetapi 

dalam senyawa hidrida, senyawa seperti NaH di mana atom-atom 

hidrogen terikat pada logam yang lebih elektronegatif, hidrogen 

memiliki bilangan oksidasi -1.
48
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3) Biloks Oksigen dalam senyawa biasanya -2, tetapi dalam peroksida 

seperti H2O2 dan Na2O2, bilangan oksidasi oksigen adalah -1.
49

 

4) Unsur golongan alkali dalam senyawa mempunyai BO = +1. 

5) Unsur golongan alkali tanah dalam senyawa mempunyai BO = +2. 

6) Flour dalam senyawa mempunyai BO = -1. 

7) Sebuah ion mempunyai BO = muatannya. 

8) Senyawa netral mempunyai BO = 0. 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini terkait dengan beberapa penelitian yang relevan, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Winny Liliawati dan Taufik Ramlan Ramalis. Dari hasil penelitian ini 

mengungkapkan bahwa dengan menggunakan CRI dapat dengan mudah 

dibedakan siswa yang mengetahui konsep dengan baik, mengalami 

miskonsepsi, maupun yang sama sekali tidak tahu konsep. Dari 

keseluruhan konsep-konsep materi IPBA, cenderung banyak siswa yang 

mengalami miskonsepsi dan tidak tahu konsep mengenai materi IPBA 

dibanding dengan yang tahu konsep.
50

  

Terdapat persamaan antara penelitian Winny dan Taufik dengan 

penelitian ini, yakni pada instrumen yang digunakan yakni menggunakan 

instrumen CRI. Perbedaan  penelitian Winny dan Taufik dengan 

penelitian ini terletak pada materi yang diidentifikasi . Pada penelitian 

Winny dan Taufik, materi yang diidentifikasi miskonsepsinya ialah 
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materi IPBA, sedangkan pada penelitian ini meterinya ialah reaksi 

reduksi dan oksidasi.   

2. Mindrianti Muksin mengungkapkan bahwa secara keseluruhan 

miskonsepsi siswa pada materi asam basa kelas XI IPA 2 di SMAN 1 

berada dalam kategori tinggi yaitu nilai rata-rata sebesar 52,14%, tahu 

konsep nilai rata-rata 14,29%, tahu konsep tetapi kurang yakin nilai rata-

rata 2,38% dan tidak tahu konsep nilai rata-rata sebesar 31,19%.
51

 

Perbedaan antara penelitian Mindrianti Muksin dengan penelitian ini 

ialah terletak pada materi dan sampel yang diteliti. Pada penelitian 

Mindrianti meteri yang diteliti ialah materi asam basa dan sampelnya 

ialah siswa kelas XI IPA 2 di SMAN 1 Bonepantai, sedangkan pada 

penelitian ini materi yang diteliti ialah materi reaksi redoks dan 

sampelnya ialah siswa kelas X SMKN 5 Pekanbaru. 

3. Yuyu R. Tayubi mengungkapkan bahwa penggunaan CRI dalam 

pengajaran fisika cukup ampuh digunakan untuk membedakan antara 

siswa yang mengalami miskonsepsi dan yang tidak tahu konsep. Selain 

itu penggunaannya pada proses belajar mengajar sangat dimungkinkan 

karena proses pengidentifikasian dan penganalisisan hasilnya tidak 

memakan waktu yang lama.
52

 Perbedaan antara penelitian Yuyu R. 

Tayubi dengan penelitian ini ialah pada konsep yang diteliti. Pada 

penelitian Yuyu konsep yang diteliti ialah konsep-konsep fisika, 
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sedangkan pada penelitian ini konsep yang diteliti ialah konsep kimia 

pada pokok bahasan rekasi redoks. 

4. Dwi Anti Prapti Siwi menyimpulkan bahwa miskonsepsi secara 

keseluruhan didapat untuk konsep pencernaan sebesar 16,5% dan konsep 

pernapasan sebanyak 21,9%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penyebab miskonsepsi pada siswa berasal dari pemahaman siswa, metode 

pembelajaran guru serta buku referensi.
53

 Perbedaan antara penelitian 

Dwi Anti dengan penelitian ini ialah pada konsep dan sampel yang 

diteliti. Pada penelitian Dwi Anti konsep yang diteliti ialah konsep 

biologi pada pokok bahasan sistem pencernaan dan pernafasan, dan 

sampelnya ialah siswa kelas VIII di MTsN 1 Bekasi, sedangkan pada 

penelitian ini konsep yang diteliti ialah konsep kimia pada pokok 

bahasan rekasi redoks, dan sampelnya ialah siswa kelas X di SMKN 5 

Pekanbaru. 

5. Ria Mahardika menyimpulkan bahwa miskonsepsi muncul pada sub 

konsep komponen kimiawi sel sebesar 61,25 %, sub konsep struktur dan 

fungsi sel sebesar 33,21 %, sub konsep organel sel tumbuhan dan hewan 

sebesar 31,75 %, dan sub konsep mekanisme transpor pada membran 

sebesar 31, 67 %. Dengan demikian hasil analisis menunjukkan bahwa 

miskonsepsi pada siswa dikarenakan siswa tidak memahami konsep 

secara utuh dan menghubungkan satu konsep dengan konsep lain dengan 

pemahaman parsial, sehingga mengakibatkan siswa membuat kesimpulan 
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yang salah.
54

 Perbedaan antara penelitian Ria Mahardika dengan 

penelitian ini ialah pada konsep yang diteliti. Pada penelitian Ria 

Mahardika konsep yang diteliti ialah konsep biologi pada pokok bahasan 

tentang sel, sedangkan pada penelitian ini konsep yang diteliti ialah 

konsep kimia pada pokok bahasan rekasi redoks. 

C. Konsep Operasional 

Operasionalisasi konsep digunakan untuk memberi batasan terhadap 

konsep-konsep teoritis agar jelas dan terarah. Konsep yang dioperasionalkan 

dalam penelitian ini meliputi:  

1. Miskonsepsi  

Miskonsepsi merupakan suatu pemikiran siswa yang salah atau 

bertentangan dengan teori ilmiah yang telah dikemukakan oleh para ahli. 

Dalam penelitian ini akan diidentifikasi miskonsepsi yang terjadi pada 

siswa berdasarkan KD: 

3.6 Menganalisis perkembangan konsep reaksi oksidasi-reduksi serta 

menentukan bilangan oksidasi atom dalam molekul atau ion. 

3.7 Menerapkan aturan IUPAC untuk penamaan senyawa anorganik 

dan organik sederhana. 

4.6 Membuktikan peristiwa  reaksi reduksi oksidasi. 

4.7 Menalar aturan IUPAC untuk penamaan senyawa anorganik dan 

organik sederhana. 
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2. Instrumen Certainty of Response Index (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. 

Penelitian identifikasi miskonsepsi dengan menggunakan instrumen 

CRI ini terdiri atas beberapa tahapan, yakni: 

a. Tahap Persiapan 

1) Pemilihan konsep kimia yang akan diidentifikasi miskonsepsinya. 

2) Menyusun instrumen penelitian, mulai dari pembuatan soal, kunci 

jawaban dan kisi-kisi. 

3) Mempertimbangakan instrumen kepada dosen pembimbing dan 

guru bidang studi. 

4) Melakukan uji coba instrumen kepada siswa. Hasil dari uji coba 

instrumen kemudian datanya diolah berdasarkan validitas empiris, 

reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda soal. 

5) Mempertimbangkan kelas yang akan dijadikan sampel kepada 

guru bidang studi kimia. 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Memberikan tes pilihan ganda beralasan terbuka yang disertai 

kriteria CRI kepada siswa yang telah mempelajari konsep redoks. 

2) Melakukan wawancara kepada siswa. 

3) Menganalisis hasil jawaban siswa. 


