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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kimia merupakan mata pelajaran yang sulit dipahami bagi beberapa 

siswa karena mengandung konsep-konsep yang abstrak seperti mol, 

molekul, dan partikel (Uce, 2009). Kesulitan ini didukung dengan salah 

satu ciri dari ilmu kimia itu sendiri yang bersifat abstrak (Taber, 2009; 

Woldeamanuel, dkk., 2014).  

Sifat yang abstrak membuat siswa menerima konsep tidak sesuai 

dengan pandangan para ahli (Barke, 2009; Nakhleh, 1992). Siswa 

cenderung sulit mengintegrasikan konsep baru ke dalam struktur 

kognitifnya sehingga mengakibatkan lemahnya pemahaman siswa dan 

terjadilah miskonsepsi (Nakhleh, 1992).  

Miskonsepsi adalah pemahaman alternative yang tidak benar secara 

ilmiah (Wartono, 2004). Begitu juga menurut Suparno (2013) 

miskonsepsi atau salah konsep menunjuk pada suatu konsep yang tidak 

sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima para pakar 

dalam bidang itu.  

Untuk mengetahui miskonsepsi-miskonsepsi yang terjadi pada 

siswa dapat digunakan dengan suatu tes. Berbagai macam cara dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi miskonsepsi pada siswa diantaranya 

ialah menggunakan tes diagnostik, peta konsep, tes pilihan ganda dengan 

disertai alasan terbuka, tes esai tertulis, wawancara diagnosis, diskusi 

dalam kelas hingga praktikum tanya jawab (Suparno, 2013). 

Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 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). Salah satu bentuk dari tes diagnostik 

ini adalah tes diagnostik pilihan ganda dua tingkat (two-tier). Tes 

diagnostik pilihan ganda dua tingkat digambarkan sebagai instrumen 

diagnostik dengan tingkat (tier) pertama pada setiap item terdiri dari 

pertanyaan dengan pilihan jawaban dua sampai empat. Tingkat kedua dari 

setiap item berisi alasan yang mengacu pada tingkat pertama (Treagust, 

2006). 
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Tes diagnostik pilihan ganda dua tingkat dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi miskonsepsi siswa pada konten tertentu 

(Chandrasegaran, dkk, 2007). Fungsi lain dari penggunaan tes diagnostik 

pilihan berganda dua tingkat ini adalah dapat mengurangi siswa 

menjawab pertanyaan dengan cara menebak, karena soal tingkat pertama, 

jika terdapat lima pilihan jawaban, maka kemungkinan siswa menebak 

dengan jawaban benar adalah 20%, sedangkan jika menggunakan soal 

bentuk pilihan ganda dua tingkat yang terdiri dari lima pilihan jawaban 

pada tingkat pertama dan lima pilihan alasan untuk tingkat ke dua, maka 

kemungkinan siswa menjawab benar dengan menebak adalah 4%. 

Kelebihan dari tes ini dari pada tes lain seperti peta konsep ataupun 

wawancara adalah perencanaan dan penilaian ini mudah dilakukan 

(Tuysuz, 2009).  

Berdasarkan hasil penelitian Steiner (1986) terhadap guru kimia 

menyatakan konsep mol merupakan materi yang paling sulit sebagai 

konsep awal dalam mempelajari kimia. Penelitian yang telah dilakukan 

oleh Furio dkk (2002) menyatakan bahwa siswa masih kesulitan dalam 

mempelajari konsep mol. Siswa tidak memiliki kemampuan dalam 

mentransfer makna antara level makroskopis dengan submikroskopisnya 

(Furio dkk, 2002). Hal ini berkaitan dengan materi konsep mol yang 

cukup abstrak sehingga butuh sebuah visualisasi dalam menggambarkan 

fenomena. Konsep mol penting untuk dipelajari karena menjadi dasar dari 

materi kimia lainnya seperti stoikiometri (Staver, 1993). 

Karena materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep 

mol yang membutuhkan sebuah visualisasi dalam menggambarkan 

fenomena, maka dilibatkan juga tes berupa piktorial. Piktorial berasal dari 

kata “picture” yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang 

dituangkan dalam bentuk gambar (Tavassoli, dkk, 2013). 

Pada penelitian ini peneliti tidak mengembangkan instumen tes 

diagnostik pilihan ganda dua tingkat, melainkan peneliti menggunakan 

instrumen yang telah ada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Khoirunnisa (2016), berupa instrumen tes diagnostik pilihan ganda  dua 

tingkat sebanyak 17 soal dengan materi konsep mol. Instrumen yang 

digunakan telah dinyatakan valid dan reliabel sebagai suatu instrumen, 

sehingga peneliti tidak melakukan uji validitas dan reliabilitas, tetapi 

cukup melakukan analisis keterbacaan. 
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Tes diagnostik pilihan ganda dua tingkat berbasis piktorial pada 

materi konsep mol yang dikembangkan oleh Khoirunnisa (2016) hanya 

diuji coba terbatas pada sejumlah siswa di salah satu sekolah di Kota 

Cimahi, sehingga miskonsepsi yang terungkap tidak dapat 

digeneralisasikan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk 

menerapkan instrumen tes diagnostik pilihan ganda dua tingkat secara 

lebih luas dan mendalam agar diperoleh profil atau gambaran lebih 

variatif mengenai miskonsepsi siswa pada materi konsep mol. 

Lokasi penelitian yang dipilih adalah daerah Bandung Barat, Jawa 

Barat yang terdiri dari enam belas kecamatan dan memiliki enam belas 

SMA Negeri, kemudian dipilih tiga sekolah sebagai sampel agar sampel 

tersebut representatif dan hasil penelitiannya dapat digeneralisasikan. 

Analisis miskonsepsi akan dilakukan secara keseluruhan untuk semua 

sampel.  

Selanjutnya dilakukan analisis perbedaan miskonsepsi yang dialami 

siswa di sekolah kategori tinggi, sedang, dan rendah karena berdasarkan 

Rahmawati (2014) siswa pada tiga sekolah dengan tingkatan yang 

berbeda memiliki miskonsepsi yang berbeda. Pemilihan sekolah ini 

berdasarkan hasil nilai Ujian Nasional SMA Negeri di Kabupaten 

Bandung Barat yang diperoleh dari Litbang Kemendikbud (Puspendik). 

Dari data tersebut diperolehlah data ranking setiap sekolahnya.  

Berdasarakan persoalan tersebut, peneliti memandang perlu dan 

penting untuk melakukan penelitian mengenai “Profil Miskonsepsi Siswa 

SMA Negeri pada Materi Konsep Mol Menggunakan Tes Diagnostik 

Pilihan Ganda Dua Tingkat Berbasis Piktorial”, sehingga diperoleh 

gambaran tentang miskonsepsi yang dialami siswa pada materi tersebut 

dan dapat secepat mungkin dilakukan tindakan untuk mengatasinya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah 

untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Bagaimana profil miskonsepsi siswa SMA Negeri kelas XI di 

Kabupaten Bandung Barat pada materi konsep mol menggunakan tes 

diagnostik pilihan ganda dua tingkat berbasis piktorial?” 

Secara rinci rumusan masalah tersebut dijabarkan menjadi 

pertanyaan ilmiah, sebagai berikut: 
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1. Miskonsepsi apa saja yang dialami siswa SMA Negeri kelas XI di 

Kabupaten Bandung Barat pada materi konsep mol menggunakan 

tes diagnostik pilihan ganda dua tingkat berbasis piktorial? 

2. Apakah terdapat perbedaan miskonsepsi SMA Negeri kelas XI yang 

teridentifikasi menggunakan tes diagnostik pilihan ganda dua 

tingkat berbasis piktorial pada materi konsep mol di kategori 

sekolah tinggi, sedang, dan rendah di Kabupaten Bandung Barat?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang 

telah dipaparkan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

mengetahui profil miskonsepsi siswa SMA Negeri kelas XI di Kabupaten 

Bandung Barat pada materi konsep mol. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang bekerja dalam bidang pendidikan, diantaranya sebagai 

berikut. 

1. Bagi guru, guru memiliki informasi lebih mengenai miskonsepsi 

konsep mol, yang dapat dirujuk sebagai perbaikan pada proses 

pembelajaran. 

2. Bagi siswa, siswa dapat mengetahui miskonsepsi apa saja yang 

dialami pada materi konsep mol. 

3. Bagi peneliti lain, dapat menjadi acuan kajian miskonsepsi, baik 

dalam hal pengembangan ataupun hasil analisis profil miskonsepsi 

siswa secara lebih luas. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu Bab I Pendahuluan; Bab II 

Kajian Pustaka; Bab III Metode Penelitian; Bab IV Temuan Penelitian 

dan Pembahasan; serta Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. 

Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi 

skripsi.  

Bab II berisi kajian pustaka. Kajian pustaka terdiri atas tes, tes 

diagnostik, miskonsepsi, tes pilihan ganda dua tingkat, tes piktorial, profil 
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kajian penelitian pengembangan tes diagnostik pilihan ganda dua tingkat 

berbasis piktorial, ruang lingkup materi konsep mol, dan kajian 

miskonsepsi materi konsep mol. 

Bab III metode penelitian terdiri dari metode penelitian, partisipan 

dan tempat penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, teknik 

pengumpulan data dan analisis data. 

Bab IV temuan penelitian dan pembahasan terdiri dari dua subbab, 

yaitu temuan penelitian dan pembahasan yang mencakup miskonsepsi 

siswa SMA Negeri kelas XI pada materi konsep mol dan perbedaan 

miskonsepsi siswa SMA Negeri kelas XI pada sekolah kategori tinggi, 

sedang, dan rendah di Kabupaten Bandung Barat pada materi konsep mol. 

Bab V simpulan, implikasi dan rekomendasi terdiri dari tiga subbab, 

yaitu simpulan, implikasi dan rekomendasi. 


