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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kimia merupakan subjek yang didasarkan pada konsep yang abstrak 

sehingga sulit dipahami, terutama ketika siswa ditempatkan pada posisi untuk 

mempercayai sesuatu tanpa melihat (believe without seeing) (Stojanovska, 

Petrusevski, Soptrajanov, 2014, hlm. 37).  Pemahaman konsep merupakan hal 

yang penting dalam pembelajaran kimia. Pemahaman konsep yang benar 

merupakan landasan yang memungkinkan terbentuknya pemahaman yang benar 

terhadap konsep-konsep lain yang lebih kompleks (Kean dan Middlecamp,1985, 

hlm. 5). 

Menurut Chiu (2005, hlm. 1) dalam mempelajari konsep kimia siswa tidak 

hanya dituntut untuk memahami simbol-simbol, terminologi dan teori, tetapi 

mereka juga dituntut untuk bisa mentransformasikan berbagai instruksional yang 

diberikan guru dalam pembelajaran kimia menjadi representasi yang bermakna. 

Johnstone (2000, hlm. 11) menyatakan bahwa kimia terdiri dari tiga level 

representasi, yaitu (a) makroskopis (segala sesuatu yang dapat dilihat, diraba dan 

dirasakan), (b) submikroskopis (atom, molekul, ion dan struktur) dan (c) simbolik 

(simbol-simbol, rumus-rumus, persamaan matematis, grafik, struktur molekular, 

diagram dll). Untuk memahami suatu konsep kimia, maka siswa perlu menguasai 

ketiga level tersebut.  

Studi empiris yang dilakukan Ben-Zvi dan Silberstein (dalam Wu, Krajcik 

dan Soloway, 2001, hlm. 821) menunjukkan bahwa siswa sering mengalami 

kesulitan dalam memahami konsep kimia pada level submikroskopik dan 

simbolik karena representasi tersebut bersifat abstrak, sedangkan pemikiran siswa 

sangat bergantung pada informasi sensorik. Siswa sering mengalami kesulitan 

dalam menghubungkan apa yang mereka amati secara makroskopik dengan 

perilaku partikel dalam tingkat molekuler, seperti pada konsep larutan elektrolit 

dan nonelektrolit yaitu ketika senyawa ionik dilarutkan dalam air, banyak siswa 

berpandangan bahwa senyawa tersebut dalam larutannya akan terdisosiasi 

menjadi atom-atom dan molekul netral. Dalam pandangan mereka, senyawa ionik 
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dapat menghantarkan listrik karena dalam larutannya terdapat spesi berupa atom 

logam (Naah, 2012, hlm. 8). Pemahaman konsep yang tidak benar dapat 

menimbulkan miskonsepsi pada siswa. 

Miskonsepsi merupakan pemahaman konsep siswa yang tidak sesuai dengan 

pandangan masyarakat ilmiah dan pemahaman yang salah tersebut digunakan oleh 

siswa secara konsisten (Nakhleh, 1992, hlm. 191). Salah satu yang menjadi 

penyebab miskonsepsi siswa menurut Barke, Hazari dan Yitbarek (2009, hlm. 27) 

yaitu karena siswa seringkali tidak melihat hubungan diantara ketiga level 

representasi kimia. Siswa cenderung membangun sendiri konsep alternatif dalam 

otak mereka yang menyebabkan konsep atau citra visual yang mereka miliki 

menjadi salah, sehingga dapat mengganggu kemampuan siswa dalam memahami 

konsep yang benar (Modic, 2011, hlm. 11). 

Analisis kesulitan yang dialami siswa dalam memahami konsep kimia 

umumnya bisa dilihat berdasarkan uraian siswa pada tes yang berupa essay, 

namun diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengidentifikasi kesulitan setiap 

siswa, sedangkan waktu efektif yang tersedia untuk kegiatan belajar mengajar 

sangat terbatas. Pengembangan instrumen tes yang tidak hanya mampu mengukur 

kedalaman pemahaman siswa namun dapat juga mengidentifikasi miskonsepsi 

siswa dalam materi kimia dibutuhkan. Dengan demikian, perlu dikembangkan 

suatu tes diagnostik.  

Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah 

atau kesulitan yang dialami siswa untuk merencanakan tindak lanjut berupa 

upaya-upaya pemecahan masalah atau kesulitan yang telah teridentifikasi 

(Depdiknas, 2007, hlm. 2). Salah satu jenis tes yang dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi miskonsepsi siswa adalah tes diagnostik two-tier yang pertama 

kali dikembangkan oleh Treagust pada tahun 1988. Tes diagnostik two-tier 

merupakan tes pilihan ganda yang dikembangkan dalam dua tingkatan (tier) 

dengan tier pertama berisi sejumlah pilihan jawaban dan tier kedua berisi 

sejumlah pilihan alasan yang mengacu pada jawaban dari tier pertama (Treagust, 

2006, hlm. 3). Tes diagnostik two-tier ini memiliki keunggulan, yaitu mudah 

dilaksanakan dan mudah dalam pemberian skor (Tan dan Treagust, 1999, hlm. 

16). 



3 

 

 
Rifa Rofifah, 2015 
PENGEMBANGAN TES DIAGNOSTIK TWO-TIER BERBASIS PIKTORIAL UNTUK MENGIDENTIFIKASI 
MISKONSEPSI SISWA PADA MATERI LARUTAN ELEKTROLIT DAN NONELEKTROLIT  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Penelitian yang berkaitan dengan pengembangan tes diagnostik two-tier 

telah banyak dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, misalnya pada 

materi ikatan kovalen dan strukturnya (Peterson dan Treagust, 1989), ikatan kimia 

(Tan dan Treagust, 1999), energi ionisasi (Tan dkk., 2005), reaksi kimia 

(Chandrasegaran dkk., 2007), pemisahan materi (Tüysüz, 2009), kelarutan dan 

hasil kali kelarutan (Purnamasari, 2012), hidrokarbon (Annisa, 2013), gaya 

antarmolekul (Nuraeni, 2014), larutan elektrolit dan nonelektrolit (Susanti, 2014). 

Sejauh ini instrumen tes diagnostik two-tier yang telah dikembangkan sebagian 

besar berupa naratif. Kekurangan dari tes yang berupa naratif ini yaitu kurang 

efektif jika digunakan untuk menjelaskan fenomena kimia yang didasarkan pada 

aktivitas partikel yang „tidak terlihat‟ (submikroskopis). Pemahaman fenomena 

kimia secara menyeluruh dapat diperoleh ketika ketiga level representasi kimia 

dipahami satu sama lain dan hal tersebut dapat didukung oleh visualisasi dalam 

bentuk gambar.  

Piktorial berasal dari kata “picture” yang dapat diartikan sebagai segala 

sesuatu yang dituangkan dalam bentuk gambar (Tavassoli, 2013, hlm. 553). 

Davetak dkk (2004, hlm. 800) menyatakan bahwa buku teks kimia terkini telah 

memvisualisasikan proses kimia dengan bentuk piktorial sebagai salah satu 

bentuk representasi dan beberapa guru juga mengikutsertakan presentasi secara 

visual pada konsep kimia baik selama pembelajaran maupun evaluasi. 

Penggunaan piktorial memberikan beberapa kelebihan, yaitu informasi yang 

diperoleh menjadi lebih konkret, padat dan ringkas, lebih terfokus, koheren atau 

logis, lebih mudah dipahami, dapat menjelaskan suatu proses lebih mendalam, 

serta dapat membantu siswa dalam memahami penjelasan ilmiah (Carney dan 

Levin, 2002, hlm. 10). Penggunaan piktorial atau gambar pada soal tes diagnostik 

two-tier diharapkan dapat mengidentifikasi miskonsepsi siswa lebih dalam. 

Larutan elektrolit dan nonelektrolit merupakan salah satu materi yang 

dianggap sulit oleh siswa. Untuk memahami materi ini diperlukan pemahaman 

makroskopis, submikroskopis dan simbolik (Tien, Teichert dan Rickey, 2007, 

hlm. 175). Penelitian tentang miskonsepsi pada materi larutan elektrolit dan 

nonelektrolit penting untuk dilakukan. Hal itu dikarenakan konsep mengenai 

larutan merupakan konsep dasar dalam mempelajari kimia yaitu memahami apa 
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yang sebenarnya terjadi pada reaksi kimia dalam larutan mengingat banyak reaksi 

kimia yang melibatkan ion-ion dalam larutan. Untuk menjelaskan fenomena kimia 

yang terjadi dalam larutan diperlukan penggambaran secara makroskopis 

menggunakan ilustrasi atau gambar, sehingga bentuk tes piktorial dapat 

diterapkan pada materi larutan elektrolit dan nonelektrolit. 

Berdasarkan persoalan tersebut, peneliti memandang perlu dan penting 

untuk melakukan penelitian mengenai “Pengembangan Tes Diagnostik Two-Tier 

berbasis Piktorial untuk Mengidentifikasi Miskonsepsi Siswa pada Materi Larutan 

Elektrolit dan Nonelektrolit” sehingga diperoleh gambaran tentang miskonsepsi 

apa saja yang dialami siswa pada materi tersebut dan sesegera mungkin dapat 

dilakukan tindakan untuk mengatasinya. 

 

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, telah ada penelitian yang 

mengembangkan tes diagnostik two-tier untuk mengidentifikasi miskonsepsi pada 

materi larutan elektrolit dan nonelektrolit. Akan tetapi, tes tersebut sebagian besar 

berupa naratif sehingga kurang efektif jika digunakan untuk menjelaskan 

fenomena kimia yang didasarkan pada aktivitas partikel yang „tidak 

terlihat‟(submikroskopis). Pemahaman fenomena kimia secara menyeluruh dapat 

diperoleh ketika ketiga level representasi kimia dipahami satu sama lain dan hal 

tersebut dapat didukung oleh visualisasi dalam bentuk gambar. Oleh karena itu, 

penelitian dalam rangka mengembangkan tes diagnostik two-tier berbasis piktorial 

untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa pada materi larutan elektrolit dan 

nonelektrolit perlu dilakukan. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Seberapa jauh tes 

diagnostik two-tier berbasis piktorial yang dikembangkan memenuhi kriteria 

validitas dan reliabilitas serta mampu mengidentifikasi miskonsepsi yang terjadi 

pada materi larutan elektrolit dan nonelektrolit?” 

Untuk mendapatkan penelitian yang lebih terarah maka rumusan masalah 

diuraikan menjadi sub-sub masalah sebagai berikut: 

(1) Apakah tes diagnostik two-tier berbasis piktorial yang dikembangkan pada 

materi larutan elektrolit dan nonelektrolit memenuhi kriteria baik dilihat dari 

validitas dan reliabilitas? 
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(2) Apa saja miskonsepsi siswa yang dapat diidentifikasi melalui tes diagnostik 

two-tier berbasis piktorial pada materi larutan elektrolit dan nonelektolit? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah, maka batasan masalah dalam penelitian ini 

yaitu tes diagnostik two-tier berbasis piktorial yang dikembangkan hanya 

mencakup konsep pelarut, zat terlarut, elektrolit, jenis ikatan kimia senyawa 

elektrolit, disosasi senyawa ion, ionisasi senyawa kovalen, sifat hantaran senyawa 

ion, daya hantar listrik larutan elektrolit serta nonelektrolit. Adapun bentuk 

piktorial yang berupa gambar hanya terdapat pada tier pertama. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan tes diagnostik two-tier 

berbasis piktorial yang memenuhi kriteria yang baik dilihat dari validitas isi dan 

reliabilitas, serta dapat mengidentifikasi miskonsepsi siswa pada materi larutan 

elektrolit dan nonelektrolit. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat yang 

berarti bagi pihak-pihak dalam dunia pendidikan, di antaranya: 

(1) Untuk keperluan praktis, dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk 

mengidentifikasi miskonsepsi siswa dalam memahami materi larutan 

elektrolit dan nonelektrolit. 

(2) Untuk keperluan teori, sebagai bahan referensi untuk mengadakan penelitian 

lanjutan yang berkaitan dengan penelitian ini ataupun melakukan 

pengembangan instrumen tes diagnostik two-tier berbasis piktorial lainnya. 

 

F. Definisi Istilah 

(1) Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah 

atau kesulitan yang dialami siswa untuk merencanakan tindak lanjut berupa 

upaya-upaya pemecahan masalah atau kesulitan yang telah teridentifikasi 

(Depdiknas, 2007, hlm. 2). 

(2) Tes two-tier merupakan tes pilihan ganda yang dikembangkan dalam dua 

tingkatan (tier) dengan tier pertama berisi sejumlah pilihan jawaban dan tier 
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kedua berisi sejumlah pilihan alasan yang mengacu pada jawaban dari tier 

pertama. (Treagust, 2006, hlm. 3). 

(3) Miskonsepsi merupakan pemahaman konsep siswa yang tidak sesuai dengan 

pandangan masyarakat ilmiah dan pemahaman yang salah tersebut 

digunakan oleh siswa secara konsisten (Nakhleh, 1992, hlm. 191). 

(4) Piktorial berasal dari kata “picture” yang dapat diartikan sebagai segala 

sesuatu yang dituangkan dalam bentuk gambar (Tavassoli, 2013, hlm. 553). 

(5) Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dianggap valid apabila mampu 

mengukur apa yang hendak diukur (Simamora, 2002, hlm. 58). 

(6) Reliabilitas (keterandalan) adalah ukuran sejauh mana suatu alat ukur 

memberikan gambaran yang benar-benar dapat dipercaya tentang 

kemampuan seseorang (Firman, 2013, hlm. 42). 

 

G. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi dalam penulisan skripsi ini disusun secara sistematis 

yang terdiri atas lima bab, yaitu bab I pendahuluan, bab II kajian pustaka dan 

kerangka pemikiran, bab III metodologi penelitian, bab IV hasil penelitian dan 

pembahasan, dan bab V kesimpulan dan saran. 

Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi dan 

rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

struktur organisasi skripsi. Bab II terdiri dari kajian pustaka dan kerangka 

penelitian. Kajian pustaka terdiri dari miskonsepsi, tes diagnostik two-tier, 

penggunaan piktorial sebagai alat visualisasi dalam kimia, pengembangan tes, 

ruang lingkup materi larutan elektrolit dan nonelektrolit, kajian miskonsepsi pada 

materi larutan elektrolit dan nonelektrolit. Bab III metodologi penelitian terdiri 

dari metode penelitian, lokasi dan subjek penelitian, prosedur penelitian dan 

teknik pengolahan data. Bab IV terdiri dari dua bagian, yaitu hasil penelitian dan 

pembahasan. Bab V terdiri dari simpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan saran perbaikan untuk penelitian selanjutnya.
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