
BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada  proses belajar mengajar terjadi interaksi antara guru dan siswa, guru 

menyampaikan informasi kepada siswa yang berupa transfer konsep pada umumnya 

melalui ceramah. Siswa yang hadir dikelas pada umumnya telah membawa sejumlah 

pengalaman-pengalaman atau ide-ide yang dibentuk sebelumnya ketika mereka 

berinteraksi dengan lingkungannya. Artinya bahwa sebelum pembelajaran 

berlangsung sesungguhnya siswa telah membawa sejumlah ide-ide atau gagasan-

gagasan. Mereka menginterpretasikan tentang gejala-gejala yang ada di sekitarnya. 

Gagasan-gagasan atau ide-ide yang telah dimiliki oleh siswa sebelum terjadi proses 

belajar mengajar disebut dengan prakonsep. Prakonsep yang dimiliki siswa sebelum 

guru menerangkan belum tentu benar. Apabila guru dalam mengajar kurang 

memperhatikan pra konsep yang salah pada siswa maka kemungkinan akan terjadi 

suatu pembentukan konsep yang juga salah. Guru dan siswa memakai istilah yang 

sama tetapi arti konsep dapat berbeda. Perbedaan konsep yang terdapat pada guru dan 

siswa dapat mengakibatkan tercampurnya prakonsep dengan konsep sebenarnya. 

Campuran ini akhirnya menjadi pengertian yang salah dan menyebabkan kesalahan 

pemahaman konsep atau miskonsepsi. Sehungga apabila seorang guru tidak 

memperhatikan salah konsep yang sudah ada dalam kognitif siswa sebelum mengajar, 

guru tidak akan berhasil menanamkan konsep yang baru dengan benar.  

Pada penelitian Barker (2004 dalam http://www.rsc.org/education/ 

teachers/learnnet/ pdf/LearnNet/rsc/miscon.pdf) ditemukan bahwa siswa yang berusia 



antara 11-18 tahun banyak mengalami miskonsepsi pada beberapa konsep kimia yaitu 

states of matter; particle theory; changes of state; distinguishing between elements, 

compounds and mixtures; physical and chemical change; open and closed system 

chemical events; acids, bases and neutralisation; stoichiometry; chemical bonding; 

thermodynamics and chemical equilibrium. 

Konsep-konsep tertentu dalam ilmu kimia merupakan konsep esensial, 

sebab merupakan prasarat untuk memahami konsep yang lain. Salah satu konsep  

esensial adalah konsep termokimia. Konsep termokimia berkaitan erat dengan 

konsep-konsep reaksi kesetimbangan dan termodinamika. Karena adanya konsep-

konsep yang berkaitan dengan konsep termokimia maka apabila terjadi miskonsepsi 

pada konsep-konsep termokimia akan memberikan dampak terjadinya miskonsepsi 

pada konsep-konsep lain yang berkaitan dengan konsep termokimia tersebut. Materi 

pokok termokimia memiliki karakteristik perubahan kalor yang menyertai reaksi 

kimia, sehingga konsep-konsep yang terdapat pada meteri pokok termokimia 

merupakan konsep yang abstrak tidak tampak langsung kuantitasnya. Berdasarkan 

data hasil penyebaran 200 lembar angket yang telah dilakukan peneliti di SMA 

Taruna Nusantara pada waktu bulan september 2008, tentang pendapat siswa 

mengenai kesulitan pada pemahaman konsep-konsep ilmu kimia, didapatkan data 

bahwa 65% siswa mengatakan paling sulit pemahaman terhadap konsep termokimia 

karena pemahaman konsep pada termokimia tersebut membingungkan, istilah pada 

konsep-konsepnya sering keliru dan mereka menyatakan bahwa hasil ulangan 

termokimia merupakan yang terjelek diantara nilai-nilai ulangan kimia pada materi 

pokok yang lain, oleh karena itu peneliti tertarik untuk lebih jauh meneliti  apakah 

ada miskonsepsi pada pemahaman konsep-konsep termokimia sehingga 



membingungkan siswa.  

 Selain itu penelitian yang berhubungan dengan kesalahan-kesalahan 

pemahaman konsep atau miskonsepsi yang terjadi pada siswa banyak mengungkap 

miskonsepsi yang terjadi pada konsep-konsep yang berhubungan dengan materi 

pokok termokimia. Berikut ini para peneliti yang telah menemukan adanya 

miskonsepsi yang berkaitan dengan konsep-konsep pada termokimia serta adanya 

upaya atau cara-cara mengatasi miskonsepsi diantaranya Hutchinson (2003 dalam 

http://www.as.ysu.edu/~chem/fipse/2003/Hutchinson/hutchinsonfull.pdf) dengan 

penelitiannya  yang berjudul  Kinetic and Potential Energies with a Focus on 

Exothermic and Endothermic Reactions, pada penelitian ini ditemukan siswa 

mengalami miskonsepsi pada 14 konsep yang berhubungan dengan konsep 

termokimia, pada penelitian ini digunakan cara demonstrasi, eksperimen 

dilaboratorium dan penugasan penulisan laporan dalam mengatasi miskonsepsi, hasil 

penelitian menyatakan bahwa terjadi penurun jumlah siswa yang mengalami 

miskonsepsi. 

Greenbowe (2003 dalam http://www.tandf.co.uk/journals) dengan 

penelitiannya yang berjudul Student learning of thermochemical concepts in the 

context of solution calorimetry, menemukan bahwa dari 207 orang mahasiswa yang 

diteliti ternyata 50% dari jumlah tersebut mengalami miskonsepsi pada konsep-

konsep termokimia, upaya untuk mengatasi miskonsepsi menggunakan cara 

eksperimen dilaboratorium, hasil penelitian ini menyatakan sampai pada akhir 

penelitian sebanyak 71% siswa telah menjawab sesuai dengan konsep artinya sudah 

tidak mengalami miskonsepsi.  

Mustafa (2004 dalam http://www.193.140.216.63/200426MUSTAFA) 



dengan penelitiannya yang berjudul Student’s Ideas and Misunderstandings of 

Enthalpy and Spontaneity : a Review of Selected, menemukan bahwa dari sejumlah 

siswa yang diteliti sebanyak 25%  siswa ternyata telah mengalami  miskonsepsi 

entalpi dan energi spontan, pada eksperimen ini tidak dilakukan upaya untuk 

mengatasi miskonsepsi jadi hanya mengidentifikasi adanya miskonsepsi yang terjadi 

pada siswa dalam beberapa macam konsep.    

Yalçınkaya (2008 dalam http://www.eera-ecer.eu/publication-database/ 

conference/2008) dengan penelitiannya yang berjudul Effectiveness of conceptual 

change text-oriented instruction on students’ understanding of energy in chemical 

reactions, menggunakan cara pengubahan tes yang beorientasi pada konsep dalam 

upaya mengatasi miskonsepsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tes yang 

beorientasi pada pengubahan konsep dapat digunakan untuk mengatasi miskonsepsi.  

Mustafa (2006 dalam http://www.ejmste.com/022006/full.pdf) dengan 

penelitiannya yang berjudul Fostering Conceptual Change By Cognitive Conflict 

Based Instruction On Studenst’ Understanding Of Heat And Temperature Concepts. 

Pada penelitian ini ditemukan bahwa pendekatan konflik kognitif sangat efektif untuk 

mengatasi miskonsepsi yang terjadi pada siswa hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terjadi perbedaan yang sangat signifikan terhadap hasil belajar siswa yang 

menggunakan pendekatan konflik kognitif.  

Miskonsepsi yang telah ditemukan para peneliti dan upaya untuk  mengatasi 

miskonsepsi telah dilakukan, ternyata rata-rata hingga penelitian berakhir masih tetap 

ada yang bertahan miskonsepsi, tidak semua yang mengalami miskonsepsi berhasil 

diatasi oleh para peneliti, masih terdapat siswa yang bertahan miskonsepsi. 

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa miskonsepsi merupakan masalah yang sulit 



untuk diatasi, diperlukan suatu strategi pengubahan konsep yang benar-benar dapat 

menggoyahkan kognitif siswa menuju konsep ilmiah, selain itu konsep-konsep pada 

termokimia merupakan konsep yang abstrak, banyak berkaitan langsung dengan 

lingkungan fisik, konsep tersebut  tidak langsung tampak secara kuantitas, konsep-

konsep tersebut dikembangkan oleh para siswa berasal dari interpretasi ide sehari-hari 

yang diperoleh dari pengalaman dengan kehidupan sehari-hari sehingga pendekatan 

pada pemahaman konsep sebaiknya menggunakan fakta-fakta yang dapat digunakan 

sebagai pengalaman empiris. Upaya atau cara-cara mengatasi miskonsepsi yang telah 

dilakukan para peneliti tidak semuanya berhasil dalam mengatasi miskonsepsi sampai  

tuntas, karena setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan, penggunaan 

metode eksperimen memiliki kelebihan siswa mendapatkan pengalaman empiris yang 

berupa fakta-fakta sedangkan kekurangannya tidak semua konsep dapat didekati 

melalui eksperimen. Penggunaan demonstrasi memilki kekurangan siswa tidak 

melakukan sendiri eksperimen sehingga sulit mengadakan pengamatan langsung. Tes 

yang berorientasi pada perubahan konsep dapat digunakan untuk meluruskan konsep 

yang salah tetapi untuk konsep-konsep yang abstrak akan sulit untuk diatasi. Oleh 

karena itu pada penelitian ini digunakan pendekatan konflik kognitif dengan 

memperhatikan konsep awal siswa dan melibatkan keaktifan siswa pada pemahaman 

konsep. Pendekatan konflik kognitif dilakukan dengan cara menggabungkan metode 

eksperimen, demonstrasi data dan diskusi dalam upaya mengatasi miskonsepsi agar 

kekurangan pada setiap metode dapat dilengkapi dengan metode yang lain, sehingga 

upaya mengatasi miskonsepsi diharapkan dapat berhasil dengan baik. 

 



B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi 

masalah-masalah yang akan muncul antara lain bagaimana cara yang harus dilakukan 

untuk mengidentifikasi miskonsepsi agar dapat dibedakan antara siswa yang benar-

benar mengalami miskonsepsi atau hanya masalah tidak paham konsep. Oleh karena 

itu diperlukan suatu instrumen yang dapat menjaring antara siswa yang tidak paham 

konsep dan siswa yang telah mengalami miskonsepsi. Profil miskonsepsi yang 

terdapat pada siswa juga harus dapat diidentifikasi serta bagian mana pada konsep-

konsep termokimia yang terdapat miskonsepsi, kriteria apa yang digunakan untuk 

menetapkan bahwa terdapat miskonsepsi pada suatu konsep. 

Miskonsepsi harus segera diatasi karena akan berdampak pada pembelajaran 

selanjutnya yang lebih tinggi. Sebagai upaya untuk mengatasi adanya miskonsepsi 

yang terjadi pada siswa langkah pertama harus diketahui bagaimana sebenarnya 

pengetahuan awal yang telah dimiliki siswa, sehingga dapat ditentukan cara-cara 

pendekatan konflik kognitif yang tepat untuk mengatasi miskonsepsi yang terjadi 

pada siswa. Pendekatan yang dilakukan harus dapat memberikan konflik pada 

kognitif siswa sehingga konsep yang salah tetapi diyakini benar dapat tergoyahkan 

menjadi konsep ilmiah, jangan sampai pendekatan konflik kognitif yang dilakukan 

justru semakin memperkuat miskonsepsi yang terjadi pada siswa.  

Setelah dilakukan upaya untuk mengatasi miskonsepsi dengan 

menggunakan pendekatan konflik kognitif melalui gabungan metode eksperimen, 

demonstrasi data dan diskusi maka terdapat pertanyaan sejauh mana dapat dilakukan 

pengukuran atau penetapan tentang ketuntasan upaya mengatasi miskonsepsi yang 

terjadi pada siswa karena tidak adanya standar baku sebagai alat ukur yang dapat 



digunakan sebagai pedoman apakah seseorang sudah pasti tidak mengalami 

miskonsepsi ataukah suatu saat miskonsepsi akan muncul kembali.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Sebagai kepastian apakah seorang siswa dikategorikan mengalami 

miskonsepsi  atau hanya tidak paham konsep maka pada penelitian ini, seorang siswa 

dikategorikan mengalami miskonsepsi apabila siswa memberikan jawaban atau 

alasan yang salah pada tes diagnostik untuk identifikasi miskonsepsi. Berdasarkan 

data awal tersebut maka ditindaklanjuti dengan wawancara untuk mengevaluasi 

jawaban dan alasan yang telah diberikan siswa sehingga akhirnya didapatkan data 

siswa yang benar-benar telah mengalami miskonsepsi atau siswa yang hanya tidak 

paham konsep.  

Pada penelitian ini konsep-konsep yang dikategorikan terdapat miskonsepsi 

apabila definisi atau pemahaman  suatu konsep yang dinyatakan siswa berbeda 

dengan konsep yang digunakan oleh para ilmuwan.  Sebagai standar atau ukuran 

untuk mengetahui apakah setelah pendekatan konflik kognitif siswa dikategorikan 

sudah tidak mengalami miskonsepsi yaitu  apabila pada hasil tes diagnostik yang 

dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan berselang waktu masing-masing 1 (satu) 

minggu setelah pelaksanaan pendekatan konflik kognitif, siswa sudah memberikan 

jawaban serta alasan yang benar maka dapat dianggap siswa sudah tidak mengalami 

miskonsepsi. 

 

D. Perumusan Masalah 

Sehubungan dengan pembatasan masalah maka dikemukakan 



permasalahan-permasalahan yang akan diteliti yaitu apakah tes diagnostik dengan 

bentuk tes obyektif beralasan dan wawancara dapat mengungkap miskonsepsi siswa. 

Jika miskonsepsi dapat diungkap, bagaimana profil miskonsepsi siswa yang terjadi 

dalam konsep-konsep yang terdapat pada materi pokok termokimia. Sebagai upaya  

mengatasi miskonsepsi yang terjadi pada siswa, apakah pendekatan konflik kognitif 

dengan metode pembelajaran eksperimen, demonstrasi data dan diskusi dapat 

digunakan untuk mengatasi miskonsepsi yang terjadi pada siswa. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini diadakan bertujuan untuk mengungkap dan mengidentifikasi 

prior knowledge (pengetahuan awal) yang terdapat pada diri siswa dan profil 

miskonsepsi yang terjadi pada diri siswa sehubungan dengan konsep-konsep pada 

materi pokok termokimia serta meneliti penggunaan pendekatan konflik kognitif 

dengan menggunakan metode pembelajaran eksperimen, demonstrasi data dan 

diskusi untuk mengatasi miskonsepsi siswa  pada konsep-konsep materi pokok 

termokimia. 

 

F. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Miskonsepsi yang terjadi pada siswa akan mencemari atau mengganggu 

pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang lebih tinggi, sehingga dapat berakibat 

prestasi belajar kimia siswa menjadi rendah. Hasil temuan peneliti dapat digunakan 

sebagai inventarisasi miskonsepsi khususnya pada materi pokok termokimia sehingga 

dapat membantu guru dalam mengembangkan dan merencanakan strategi 



pembelajaran dikelas. Profil miskonsepsi yang ditemukan pada penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian pendidikan kimia yang terkait 

dengan termokimia sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya miskonsepsi 

pada pembelajaran yang lebih tinggi..  

 

2. Manfaat praktis. 

Temuan hasil penelitian tentang Prior knowledge dan miskonsepsi-

miskonsepsi yang teridentifikasi pada diri siswa akan bermanfaat bagi guru kimia 

sebagai praktisi pendidikan digunakan untuk informasi mengubah miskonsepsi siswa 

menuju konsep ilmiah. Pemahaman guru terhadap miskonsepsi akan memungkinkan 

mereka untuk menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran 

yang efektif dan efesien supaya dalam kegiatan pembelajaran tidak terjadi 

miskonsepsi dan dapat menanamkan konsep dengan benar. Dengan demikian prestasi 

belajar siswa menjadi lebih baik karena penanaman dan pemahaman konsep pada 

siswa sudah sesuai dengan konsep para ilmuwan.  

 



BAB  III 

 

METODOLOGI  PENELITIAN 

1.  Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA TARUNA NUSANTARA Magelang, 

pemilihan tempat ini dengan pertimbangan : 

a. Diduga telah terjadi miskonsepsi pada siswa 

b. Sampel yang diambil mewakili untuk diteliti kemampuan pemahaman konsepnya 

karena SMA TARUNA NUSANTARA kemampuan KIMIA menduduki 

peringkat 1 (satu) se-Kabupaten Magelang ditinjau dari perolehan hasil nilai UAN 

kimia tahun pelajaran 2007/2008. 

c. Sekolah tersebut sebagai tempat mengajar peneliti 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IA SMA 

TARUNA NUSANTARA Magelang yang memiliki nilai rapor kimia 75  keatas  

untuk semester 1 yaitu sebanyak 90 orang siswa. Siswa yang digunakan sebagai 

obyek penelitian dipilih yang memiliki nilai rapor kimia 75 keatas untuk semester 1 

dengan asumsi dasar bahwa siswa-siswa tersebut terbaik pemahaman konsepnya 

dibidang kimia. Berdasarkan asumsi tersebut maka dapat diambil asumsi yang lain 

diantaranya kesalahan yang terjadi pada siswa dengan prestasi yang baik bukan 

disebabkan ketidakmampuan siswa dalam memahami konsep atau  motivasi belajar 

yang rendah dan minat terhadap mata pelajaran kimia rendah tetapi semata-mata 

disebabkan karena miskonsepsi. 



Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sample yaitu sampel bertujuan artinya pengambilan sampel disesuaikan 

dengan tujuan penelitian. Teknik pengambilan sample pada penelitian ini ditetapkan 

dengan mengidentifikasi siswa yang mengalami miskonsepsi dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Semua Siswa kelas XI  IA yang memiliki nilai rapor  kimia diatas 75 diberi tes 

diagnostik. 

2. Mengidentifikasi siswa yang mengalami miskonsepsi dari 90 orang siswa  

tersebut yang akan ditetapkan sebagai obyek penelitian. 

3. Seluruh siswa yang mengalami miskonsepsi diberi perlakuan yang sama yaitu 

pelurusan  miskonsepsi menggunakan pendekatan konflik kognitif. 

 

C. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian diskriptif kualitatif 

disesuaikan dengan fokus penelitian yaitu  peneliti ingin mengarah pada apa yang ada 

dalam pikiran siswa yang sangat bersifat individual yang berupa pemahaman konsep. 

Proses pemahaman konsep sukar untuk diungkap secara kuatitatif.  Pada penelitian 

ini data yang dikumpulkan berbentuk kata atau gambaran dari catatan lapangan dan 

semua yang dikumpulkan dapat menjadi kunci pemecahan masalah yang sedang 

diteliti. Langkah-langkah pengumpulan data dan analisis data yang dilaksanakan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Pra Lapangan 

a.   Mengkaji bahan untuk menentukan strategi penelitian. 

b. Menjajaki serta menilai lapangan apakah representatif dalam penelitian 



miskonsepsi. 

c.   Melakukan standarisasi instrumen dengan konsultasi ahlinya 

2. Tahap Penelitian Lapangan 

a. Melakukan tes diagnostik ke 1(satu) dengan bentuk soal pilihan ganda 

beralasan untuk mencari data adanya miskonsepsi konsep-konsep pada materi 

pokok termokimia sekaligus menentukan sampel untuk penelitian yaitu siswa 

yang mengalami miskonsepsi. 

b. Melakukan wawancara untuk mendukung data identifikasi miskonsepsi yang 

diperoleh dari tes diagnostik ke 1(satu) . 

c. Mengolah data dan merancang instrumen untuk mengatasi miskonsepsi 

dengan pendekatan konflik kognitif. 

d. Melaksanakan pendekatan konflik kognitif untuk mengatasi miskonsepsi. 

e. Mengadakan tes diagnostik ke 2 (dua) untuk memperoleh data adanya 

perubahan pemahaman konsep-konsep materi pokok termokimia. 

f.   Mengadakan wawancara untuk mendukung data tes diagnostik ke 2(dua) 

3. Tahap Analisis Data 

a.   Membuat data laporan mentah hasil penelitian serta dikonsultasikan. 

b.   Membuat laporan pelaksanaan penelitian dalam bentuk tesis. 

 

D. Sumber Data 

Dalam penelitian ini yang digunakan unuk menggali sumber data adalah : 

1. Hasil Tes Diagnostik. 

 Hasil tes diagnostik merupakan jawaban atas tes yang dirancang peneliti untuk 

mengidentifikasi adanya miskonsepsi konsep-konsep pada materi pokok 



termokimia. 

2. Informan 

 Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah siswa yang terindikasi 

mengalami miskonsepsi konsep-konsep pada materi pokok termokimia 

berdasarkan hasil tes diagnostik yang dilengkapi dengan wawancara. 

3. Dokumen  

 Dokumen yang dipilih adalah buku-buku acuan pelengkap yang dimilki siswa 

sebagai informasi tertulis yang merupakan data tambahan terjadinya miskonsepsi 

pada siswa.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sesuai dengan sumber 

data yang dipakai. Teknik pengumpulan data tersebut dapat dijelaskan berikut ini. 

 

1. Tes Diagnostik bentuk pilihan ganda dengan beralasan.

Penggunakan tes pilihan ganda dengan beralasan dirancang untuk mengetahui 

pemahaman konsep-konsep materi pokok termokimia. Tes tersebut berfungsi untuk 

mengidentifikasi siswa yang terindikasi mengalami miskonsepsi konsep-konsep 

materi pokok termokimia, untuk menemukan siswa yang menjadi sasaran penelitian 

dan untuk menentukan bagian konsep-konsep yang mana saja yang banyak 

menimbulkan miskonsepsi. Berdasarkan alasan yang diberikan  siswa dalam  memilih 

jawaban maka peneliti mencari apa ada miskonsepsi didalamnya atau hanya soal 

ketidaktahuan. Dari bermacam-macam kesalahan atau miskonsepsi tersebut kemudian 

dicoba diklasifikasikan isi dan alasan miskonsepsi siswa. Pola Jawaban Siswa akan 



terdistribusi sebagai berikut : 

a. Tidak memilih jawaban dan alasan atau salah satunya (Tidak Jawab/ TJ) 

b. Jawaban Salah - alasan Salah (SS) 

c. Jawaban Salah - alasan Benar (SB) 

d. Jawaban Benar - alasan Salah (BS) 

e. Jawaban Benar - alasan Benar (BB) 

 

2.   Wawancara 

Wawancara atau interview merupakan salah satu alat penilaian non tes yang 

dipergunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan responden 

dengan jalan tanya-jawab sepihak. Dikatakan sepihak karena pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan dalam kegiatan wawancara itu hanya berasal dari pihak pewawancara 

saja, sementara responden hanya bertugas sebagai penjawab. Pelaksanaan wawancara 

dimaksudkan untuk memeriksa silang miskonsepsi yang diinformasikan dari hasil tes 

diagnostik. Miskonsepsi yang dimiliki siswa sangat tekait dengan pemahaman 

subyektif siswa. Pemahaman subyektif dapat diungkap dengan menggunakan 

wawancara. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan cara memberikan butir soal 

kepada siswa yang sudah diketik ulang tanpa disertai jawaban. Selanjutnya untuk 

mendapatkan informasi yang lebih komprehensif maka pertanyaan yang diajukan 

dalam wawancara dapat berkembang. Selain itu wawancara juga dilakukan terhadap 

rekan  sejawat (guru) yang mengampu  mata pelajaran kimia untuk mengumpulkan 

data pendukung yang diarahkan untuk memperkuat hasil identifikasi profil 

miskonsepsi yang telah diperoleh dari tes diagnostik. 

 



3.   Analisis Dokumen 

Dokumen yang dimaksud disini adalah informasi tertulis yang dapat 

digunakan sebagai data tambahan terjadinya miskonsepsi pada siswa. Dokumen yang 

dipilih pada penelitian ini terbatas pada buku acuan pelengkap yang dimiliki siswa. 

Tujuan analisis dokumen adalah mencari informasi tambahan yang digunakan dalam t 

menganalisis keterkaitan penyajian konsep-konsep materi pokok termokimia pada 

buku tersebut dengan proses terjadinya miskonsepsi. 

 

F. Pemeriksaan Kredibilitas Data 

Sebelum informasi atau data yang diperoleh digunakan sebagai bahan 

penelitian maka informasi tersebut harus diperiksa dulu kredibilitasnya sehingga data 

tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Dengan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan maka penarikan kesimpulan akan lebih akurat. Pemeriksaan 

kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi dan pemeriksaan teman sejawat. 

Berikut ini penjelasan yang dilakukan peneliti untuk pemeriksaan kredibilitas data. 

 

1. Teknik Perpanjangan Keikutsertaan. 

Perpanjangan keikutsertan peneliti ditunjukkan dengan keterlibatan peneliti 

dalam kegiatan belajar mengajar sehingga peneliti dapat merasa yakin bahwa 

informasi yang didapatkan merupakan informasi yang obyektif. Kedudukan peneliti 

sebagai pengajar menyebabkan para siswa lebih terbuka dalam menyampaikan 

informasi untuk mengungkapkan miskonsepsi yang terjadi pada dirinya.  

 



2. Ketekunan Pengamatan 

Kedalaman informasi yang dilengkapi dengan wawancara yang terfokus 

pada masalah-masalah yang sudah terindikasi sejak peneliti mendapatkan informasi 

awal melalui tes diagnostik. Peneliti dapat memusatkan perhatian yang lebih 

mendalam. Dengan demikian setiap informasi yang diperoleh melalui wawancara 

dapat bersifat fungsional yaitu berfungsi memperdalam informasi sebelumnya.  

Dengan cara tersebut maka peneliti yakin bahwa informasi yang didapat merupakan 

informasi yang layak digunakan sebagai data.  

 

3. Trianggulasi 

Trianggulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi 

peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Pada dasarnya trianggulasi 

merupakan teknik untuk menarik kesimpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya 

satu cara pandang. Teknik trianggulasi metodologis pada penelitian ini dapat dilihat 

pada gambar 3.  

 

Tes Diagnostik 

 Data    Wawancara      Sumber Data 

 Analisi Dokumen 

Gambar 3. Trianggulasi Metodologis 

 

4. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara dan hasil 

akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan sejawat. Teknik ini memiliki 



tujuan sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini 

hasil sementara dan hasil akhir penelitian didiskusikan dengan sejawat peneliti yang 

memiliki pengetahuan kimia secara umum sama dengan peneliti tetapi memiliki 

pengalaman yang lebih luas, sejawat tersebut memiliki jabatan sebagai Ketua MGMP 

Kimia SMA RSBI se Jawa tengah, Instruktur Guru Pemandu Kimia se Jawa Tengah 

dan Pembina Tim Olimpiade kimia se Jawa Tengah, diharapkan dengan diskusi 

bersama sejawat yang memiliki pengalaman lebih maka keabsahan data dapat teruji 

secara layak dan peneliti terhindar dari penafsiran subyektif serta membantu peneliti 

dalam mengembangkan langkah penelitian. 

 

G.  Analisis Data 

Data yang didapatkan dari hasil penelitian dianalisis menggunakan metode analisa 

diskriptif kulitatif yaitu dengan menganalisis tiap jawaban soal dan alasan siswa 

untuk melihat ada tidaknya miskonsepsi pada tiap konsep yang diteliti.  

 



BAB  IV 

HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

Untuk menjawab pertanyaan ke dua pada Bab II yaitu apakah miskonsepsi 

siswa pada konsep-konsep dalam materi pokok termokimia dapat diatasi 

menggunakan pendekatan konflik kognitif dengan metode pembelajaran eksperimen, 

diskusi-demonstrasi data maka pada tabel 4.10 disajikan gambaran data hasil dari tes 

diagnostik yang telah dilaksanakan pada identifikasi miskonsepsi dan tes diagnostik 

setelah pendekatan konflik kognitif untuk mengatasi miskonsepsi tersebut.   

Tabel 4.10.  Data Hasil Tes Diagnostik  

No 
 

Konsep 
 

Sebelum  Perlakuan 
Pendekatan Konflik 

Kognitif 
 

Tes 1 
Sebelum  Perlakuan 
Pendekatan Konflik 

Kognitif 
 

Tes 2 
Sebelum  Perlakuan 
Pendekatan Konflik 

Kognitif 

Tidak 
Mengalami 

Miskonsepsi 

Miskonsepsi Tidak 
Mengalami 

Miskonsepsi 

Miskonsepsi Tidak 
Mengalami 

Miskonsepsi 

Miskonsepsi 

1. Reaksi  
Eksoterm  

59 
 (65,56 %) 

31  
 (34,44 % ) 

82 
(91,11%) 

8
(8,89%) 

85 
(94,44%) 

5
(5,56%) 

2. Reaksi 
Endoterm 

59 
 (65,56 %) 

31  
 (34,44 % ) 

82 
(91,11%) 

8
(8,89%) 

85 
(94,44%) 

5
(5,56%) 

3. Penulisan 
Tanda 
Perubahan 
Entalpi Pada 
Persamaan 
Termokimia 
Untuk Reaksi 
Eksoterm 

 

59 
 (65,56 %) 

 

31  
 (34,44 % ) 

 

82 
(91,11%) 

 

8
(8,89%) 

 

85 
(94,44%) 

 

5

(5,56%) 

4.  Penulisan 
Tanda 
Perubahan 
Entalpi Pada 
Persamaan 
Termokimia 
Untuk Reaksi 
Endoterm 

 

59 
 (65,56 %) 

 

31  
 (34,44 % ) 

 

82 
(91,11%) 

 

8
(8,89%) 

 

85 
(94,44%) 

 

5

(5,56%) 

5. Jenis Reaksi 
Pembentukan 
Senyawa 

64 
(71,11%) 

26 
(28,99%) 

85 
(94,44%) 

5
(5, 56%) 

 

85 
(94,44%) 

5

(5,56%) 

6. Jenis Reaksi 
Penguraian  

64 
(71,11%) 

26 
(28,99%) 

85 
(94,44%) 

5
(5, 56%) 

85 
(94,44%) 

5



Senyawa  (5,56%) 

7. Penggunaan 
Rumus 
Penentuan 
Perubahan 
Entalpi Suatu 
Reaksi 
menggunakan 
Data Entalpi 
Pembentukan 
Satandar 
Suatu 
Senyawa 
(∆Hfo)

61 
(67,78%) 

 

29 
(32,22%) 

 

83 
(92,22%) 

 

7
(7,78%) 

 

87 
(96,67%) 

 

3
(3,33%) 

B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Pembahasan hasil penggunaan pendekatan konflik kognitif untuk tiap-tiap 

konsep dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Miskonsepsi reaksi Eksoterm dan Reaksi Endoterm 

Berdasarkan kerangka berfikir siswa maka peneliti mengadakan pendekatan 

konflik kognitif untuk mengatasi miskonsepsi tersebut dengan menggunakan metode 

eksperimen. Pendekatan konflik kognitif dengan menggunakan eksperimen bertujuan 

untuk memberikan pengalaman empiris pada siswa dengan menunjukkan fakta-fakta 

sebenarnya sehingga diharapkan menimbulkan suatu konflik dalam pikiran siswa 

yang mengalami mikonsepsi akibatnya konsep yang salah dapat tergoyahkan dengan 

konsep yang benar. Untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan konsep yang benar 

berdasarkan data hasil dari eksperimen yang telah dilaksanakan pada siswa maka 

dibuat suatu diskusi antar kelompok dengan fasilitator peneliti.  

Setelah pelaksanaan pendekatan konflik kognitif maka dilaksanakan tes 

diagnostik ke 1 untuk mengetahui apakah sudah tidak terjadi miskonsepsi dan tes 

diagnostik ke 2 untuk tes pemantapan serta mengevaluasi hasil dari tes diagnostik 



keData tersebut disajikan pada tabel 4.10.  Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat 

adanya penurunan jumlah siswa yang mengalami miskonsepsi sesuai data hasil tes 

diagnostik ke 1(satu) dari 31 orang siswa atau 34,44% menjadi 8 orang siswa atau 

8,89% sedangkan  data hasil tes diagnostik ke 2(dua) juga terjadi penurunan jumlah 

siswa yang bertahan miskonsepsi sebanyak 5 (lima) orang siswa atau 5,56%. 

Masih bertahannya 5 (lima) orang siswa yang miskonsepsi menurut hasil 

temuan peneliti disebabkan siswa mengalami kegagalan dalam proses assimilasi dan 

akomodasi. Akibat kegagalan dari proses asimilasi dan akomodasi maka siswa tidak 

mampu membangun kerangka berfikir yang runtut meskipun telah dihadapkan pada 

fakta-fakta yang sebenarnya, dalam pikiran siswa masih tetap bertahan konsep lama 

yang diyakini benar. Siswa yang mengalami kegagalan dalam proses asimilasi dan 

proses akomodasi tersebut  menjadi hambatan bagi keberhasilan peneliti dalam 

mengatasi miskonsepsi.  

 

2. Miskonsepsi  Sifat Reaksi Pembentukan dan Penguraian Senyawa. 

Berdasarkan kerangka berfikir siswa, peneliti mengadakan pendekatan 

konflik kognitif untuk mengatasi miskonsepsi tersebut dengan menggunakan 

demonstrasi data dan diskusi. Penggunaan demonstrasi data dan diskusi dengan 

asumsi bahwa miskonsepsi pada konsep sifat reaksi pembentukan dan penguraian 

senyawa diakibatkan siswa belum memahami adanya energi aktivasi pada reaksi 

kimia. Penggunaan demonstrasi data reaksi pembentukan dan penguraian senyawa 

ditekankan pada adanya energi aktivasi agar suatu reaksi kimia dapat berlangsung 

kemudian dilanjutkan diskusi untuk mengatasi miskonsepsi tersebut.      



Keenan (1984:520) mengemukakan bahwa analogi untuk mekanisme reaksi 

eksoterm dan reaksi endoterm dapat ditunjukkan dengan contoh sebuah bola berada 

dalam lekukan pada lereng bukit harus dinaikkan (diberi energi tambahan) sebelum 

dapat menggelinding turun. Untuk menggelinding ke atas ke sebuah lekukan bola 

memerlukan energi yang cukup untuk mendorongnya sampai melampaui titik 

tertinggi. Penjelasan tersebut dapat dilihat pada gambar 4 dan 5. 

Setelah pelaksanaan pendekatan konflik kognitif maka dilaksanakan tes 

diagnostik ke 1 dan tes diagnostik ke 2 dengan hasil yang dapat dilihat pada tabel 

4.10.  Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat adanya penurunan jumlah siswa yang 

mengalami miskonsepsi sesuai data hasil tes diagnostik ke 1(satu) dari 26 orang siswa 

atau 28,99% menjadi 5 orang siswa atau 5,56% dan 5 orang siswa tersebut masih 

bertahan  miskonsepsi sampai setelah pelaksanaan tes diagnostik ke 2.  

Bertahannya miskonsepsi pada siswa menurut hasil temuan peneliti antara 

lain disebabkan : 

a.  Siswa tersebut masih mengalami miskonsepsi reaksi eksoterm dan endoterm 

karena ke lima orang siswa tersebut adalah siswa yang masih bertahan 

miskonsepsi reaksi eksoterm dan endoterm 

b. Siswa tidak mampu mengenali atribut – atribut konsep meskipun sudah diberikan 

analogi yang sesuai dengan konsep. Merujuk pada landasan teori yang 

dikemukakan Falvell dalam Ratna Wilis (1989: 79) bahwa konsep dapat berbeda 

dalam beberapa hal dengan mengetahui ciri dan sifatnya kita dapat membedakan 

konsep-konsep dalam dimensi. Ciri sifat konsep-konsep dapat berbeda dalam 

tujuh dimensi. Dimensi tersebut antara lain atribut, setiap konsep mempunyai 

sejumlah atribut yang berbeda, atribut dapat berupa fisik (warna, tinggi atau 



bentuk) atau berupa fungsional.  

 

Keadaan transisi     Keadaan transisi 

 Pereaksi 

 

∆E ≈ ∆H Produk 
 

jalannya bola 

jalannya reaksi  

Gambar 4. Analogi mekanisme reaksi eksoterm.
Sumber : Ilmu Kimia untuk Universitas 

 

Keadaan transisi         

 Keadaan transisi 

 Produk        

 

Energi yg diserap     energi aktivasi 

 Pereaksi       ∆E ≈ ∆H

jalannya bola    jalannya reaksi 

Gambar 5. Analogi mekanisme reaksi endoterm 
Sumber : Ilmu Kimia untuk Universitas 

 

1. Miskonsepsi Penggunaan Rumus Penentuan Besarnya Perubahan 

Entalpi  Reaksi dengan Menggunakan Data Entalpi Pembentukan 

Standar. 

Energi pengaktifan

Energi terbebaskan 

Energi pengaktifan

Energi pengaktifan 



Pendekatan konflik kognitif menggunakan eksperimen, demonstrasi data dan 

diskusi untuk mengatasi miskonsepsi tersebut bertujuan memberikan pendekatan 

pada siswa bahwa memahami suatu perolehan rumus yang benar dilakukan dengan 

cara bagaimana tahap-tahap perolehan rumus tersebut. Berdasarkan hasil tes 

diagnostik ke 1 (satu) setelah pelaksanaan pendekatan konflik kognitif terdapat 

pengurangan jumlah siswa yang mengalami miskonsepsi dari 29 orang siswa atau 

32,22 % menjadi 7 orang siswa atau 7,78% dan hasil tes diagnostik ke 2 (dua) 

menjadi 3 orang siswa atau 3,33%  data dapat dilihat pada tabel 4.10. 

Masih bertahannya 3 (tiga) orang siswa yang miskonsepsi menurut hasil 

temuan peneliti disebabkan siswa mengalami kegagalan pada tahap generalisasi 

konsep. Generalisasi merupakan salah satu tahapan dalam proses asimilasi konsep. 

Proses generalisasi merupakan suatu cara menyederhanakan suatu konsep dari 

serangkaian konsep-konsep yang sepadan dimana dalam proses generalisasi terdapat 

suatu konsep yang menjadi super ordinat dan konsep sub ordinat. Konsep yang 

merupakan super ordinat dalam hal ini konsep Hukum Hess yaitu perubahan entalpi 

reaksi bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi sedangkan konsep yang 

menjadi sub ordinat yaitu konsep penggunaan rumus penentuan besarnya perubahan 

entalpi menggunakan data entalpi pembentukan standar. Merujuk pada pernyataan 

Flavell dalam Ratna Wilis (1989: 79) bahwa ciri sifat konsep-konsep dapat berbeda 

dalam tujuh dimensi diantaranya generalitas (bila diklasifikasikan, konsep-konsep 

dapat berbeda dalam posisi super ordinat dan sub ordinatnya). 

 

C. Keterbatasan  Penelitian 

Penelusuran miskonsepsi pembelajaran termokimia pada penelitian ini 



kurang lengkap yaitu hanya menggunakan tes diagnostik bentuk pilihan ganda 

dengan beralasan, wawancara sebagai evaluasi jawaban siswa dan analisis dokumen 

yang berupa buku acuan pelengkap, sehingga sumber lain seperti catatan siswa yang 

tidak dianalisis peneliti menyebabkan informasi sumber miskonsepsi kurang lengkap, 

peneliti hanya dapat mengungkap sumber miskonsepsi yang berasal dari siswa dan 

buku acuan pelengkap, sedangkan sumber lain seperti miskonsepsi yang berasal dari 

guru dan miskonsepsi yang berasal dari metode mengajar tidak dapat diungkap.     

Penelitian terhadap miskonsepsi pembelajaran termokimia dilaksanakan 

pada siswa yang telah mempelajari termokimia sehingga peneliti memiliki 

keterbatasan tidak mengamati bagaimana tahapan siswa dalam mengkonstruksi 

konsep-konsep materi pokok termokimia sehingga menimbulkan terjadinya 

miskonsepsi. Pendekatan konflik kognitif yang digunakan untuk mengatasi 

miskonsepsi  sifat  reaksi pembentukan senyawa  dan  sifat reaksi penguraian 

senyawa tidak menggunakan eksperimen sehingga tidak dapat menghadirkan fakta-

fakta yang dapat diamati secara langsung oleh siswa yang mengalami miskonsepsi 

tetapi hanya berupa demonstrasi data. Hal ini  kurang menimbulkan konflik pada 

kognitif siswa sehingga kemungkinan tidak adanya pengalaman empiris yang 

langsung dapat diamati siswa merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan masih 

ada siswa bertahan miskonsepsi hingga penelitian ini berakhir.  

 



BAB V 

KESIMPULAN,  IMPLIKASI  DAN  SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang siswa yang mengalami miskonsepsi 

dan penggunaan pendekatan konflik kognitif untuk mengatasi miskonsespi pada 

konsep-konsep materi pokok termokimia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Soal tes diagnostik dengan beralasan dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

miskonsepsi yang terjadi pada siswa tentang konsep-konsep yang ada dalam 

materi pokok termokimia.  

2. Pada penelitian ini teridentifikasi sebanyak 10 (sepuluh) miskonsepsi yang terjadi 

pada siswa dalam konsep-konsep materi pokok termokimia. Konsep-konsep 

tersebut yaitu : 

a.  Konsep reaksi Eksoterm. Pada Konsep ini sub-sub konsep yang teridentifikasi 

miskonsepsi yaitu : 

1). Reaksi yang menyebabkan kenaikan suhu adalah suatu reaksi dimana 

terjadi penyerapan kalor oleh sistem dari lingkungan dan dinamakan 

reaksi eksoterm. 

2). Reaksi eksoterm adalah suatu reaksi yang mengalami penurunan suhu 

karena terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. 

3). ∆H = + terjadi penyerapan kalor merupakan peristiwa eksoterm karena 

penyerapan kalor mengakibatkan kenaikan suhu 



4). Reaksi yang mengalami pelepasan kalor perubahan entalpi ditulis dengan 

tanda positip (+) karena terjadi kenaikan suhu reaksi tersebut dinamakan 

 eksoterm 

b. Miskonsepsi yang muncul dari pernyataan pengetahuan proporsional reaksi 

endoterm  adalah :  

1). Reaksi yang menyebabkan kenaikan suhu adalah reaksi dimana terjadi 

penyerapan kalor oleh sistem dari lingkungan dan dinamakan reaksi 

endoterm 

2). Reaksi endoterm adalah suatu reaksi yang terjadi perpindahan kalor dari 

sistem kelingkungan sehingga larutan dalam gelas kimia suhunya menjadi 

turun. 

3). Reaksi endoterm adalah suatu reaksi yang terjadi penyerapan kalor oleh 

sistem dari lingkungan sehingga mengalami penurunan suhu maka ∆H

reaksi endoterm bertanda negatif (-). 

c.  Konsep sifat reaksi pembentukan senyawa. Pada Konsep ini sub-sub konsep 

yang teridentifikasi miskonsepsi yaitu pada reaksi pembentukan standar suatu 

senyawa selalu dibutuhkan kalor agar unsur-unsur dapat bereaksi membentuk 

suatu senyawa maka reaksi pembentukan suatu senyawa selalu bersifat 

menyerap kalor. 

d.  Konsep sifat reaksi penguraian senyawa. Pada Konsep ini identifikasi 

miskonsepsi yaitu reaksi penguraian senyawa adalah kebalikan dari reaksi 

pembentukan senyawa jadi kalau pada reaksi pembentukan senyawa selalu 

membutuhkan kalor maka pada reaksi penguraian senyawa selalu melepaskan 

kalor. 



e.  Konsep penggunaan rumus untuk menentukan besarnya perubahan entalpi 

suatu reaksi dengan menggunakan data entalpi pembentukan. Pada Konsep ini 

identifikasi miskonsepsi yaitu besarnya perubahan entalpi suatu reaksi tidak 

ditentukan oleh jalannya suatu reaksi tetapi ditentukan oleh keadaan awal 

suatu reaksi dan keadaan akhir suatu reaksi oleh karena itu perubahan entalpi 

reaksi dapat ditentukan dengan rumus:  ∆Hc = Σ∆Hf Reaktan – Σ∆Hf Produk   

3. Berkaitan dengan penyebab terjadinya miskonsepsi terdapat 4 (empat) penyebab 

terjadinya miskonsepsi yang dapat diungkap dari penelitian ini , yaitu : 

a. Buku Acuan Pelengkap. Penjelasan dan pemaparan pada buku tersebut 

cenderung pada penjelasan yang ringkas dan kalimat yang kurang jelas 

sehingga dapat menimbulkan miskonsepsi.  

b.  Kebiasaan siswa menggunakan suatu rumus dengan cara menghafalkan rumus 

tanpa disertai pemahaman bagaimana cara memperoleh rumus tersebut, 

sehingga siswa tidak mampu membangun kerangka berfikir yang runtut dan 

benar. Siswa akan kebingungan untuk memberi penjelasan apabila 

dihadapkan pada konsep baru yang belum pernah dikenal. 

c.   Proses perolehan konsep. Berkaitan dengan bagaimana suatu konsep 

diperoleh, hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa proses perolehan 

konsep tidak berlangsung dengan baik. Indikasi penyebab terjadinya 

perolehan konsep yang tidak sempurna disebabkan antara lain konsep-konsep 

pada materi pokok termokimia kurang didekati melalui analogi atau 

visualisasi dengan menghadirkan fakta-fakta tetapi cenderung melalui hafalan. 

4. Frekuensi siswa yang mengalami miskonsepsi telah mengalami penurunan setelah 

diberikan pendekatan konflik kognitif dengan menggunakan metode 



pembelajaran eksperimen dan demonstrasi data-diskusi. 

5. Pendekatan konflik kognitif dapat mengurangi terjadinya miskonsepsi yang 

terjadi pada konsep-konsep materi pokok termokimia. 

 

B. IMPLIKASI 

Setelah dilakukan penelitian pengunaan pendekatan konflik kognitif untuk 

mengatasi miskonsepsi pada materi pokok termokimia maka dapat diimplikasikan : 

1. Pendekatan konflik kognitif dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengatasi 

miskonsepsi tentang konsep-konsep yang ada pada materi pokok termokimia 

karena : 

a. Memperhatikan konsep awal yang telah dimiliki siswa 

b. Memperhatikan hubungan antar konsep 

c. Melibatkan siswa secara aktif 

d. Membantu siswa dalam usaha untuk memahami konsep 

e. Menanamkan konsep baru dengan benar. 

2. Proses pembelajaran dengan metode pengubahan konsep diperlukan kreativitas 

guru didalam menghadirkan fakta-fakta  pada proses pembelajaran yang berguna 

untuk melakukan konfrontasi terhadap konsep siswa yang diperoleh sebelum 

pembelajaran formal.  

3. Penggunaan belajar dengan cara hafalan pada pembelajaran termokimia 

sebaiknya ditinggalkan, siswa perlu diberikan pengalaman empiris dengan 

menghadirkan fakta-fakta dalam memahami proses penemuan konsep, hukum dan 

teori . 

4. Miskonsepsi yang terjadi menandakan otak siswa bekerja secara mandiri untuk 



membentuk pengetahuannya. Metode pembelajaran konstruktivis, dimana siswa 

diberi kesempatan membentuk sendiri pengetahuannya dan guru lebih berperan 

sebagai fasilitator agar proses pembentukan pengetahuan dapat berjalan lebih 

efisien dapat digunakan untuk mengurangi terjadinya miskonsepsi. Penerapan 

pendekatan konflik kognitif dengan menggunakan metode pembelajaran 

eksperimen, diskusi-demonstrasi data dapat membantu siswa dalam menemukan 

fakta-fakta, membangun konsep-konsep dan teori-teori karena siswa terlibat 

langsung dalam kegiatan dan pengalaman ilmiah sesuai dengan yang dilakukan 

para ilmuwan. Dengan demikian akan dimungkinkan terjadi pengubahan konsep 

yang kurang tepat yang diperoleh sebelum belajar secara formal.      

5. Beberapa model soal yang dapat mengungkap penguasaan konsep, serta 

ketrampilan proses merupakan komponen yang harus ada didalam soal-soal 

ulangan umum bersama, ujian akhir nasional dan ujian masuk perguruan tinggi, 

karena akan memberikan motivasi kepada siswa untuk meninggalkan cara belajar 

yang cenderung bersifat hafalan.  

 

C. SARAN  

Berdasarkan hasil peneltian dan implikasinya, penulis mengajukan beberapa 

saran atau rekomendasi sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan pembelajaran kimia yang berkualitas khususnya 

pembelajaran termokimia dan supaya tidak terjadi miskonsepsi  maka perlu 

ditekankan penerapan teori belajar dan pendekatan belajar seperti yang 

disampaikan pada implikasi yaitu penerapan belajar konstruktivis dengan 

menghadirkan fakta-fakta kedalam proses pembelajaran dan menerapkan 



pembelajaran dengan pendekatan pengubahan konsep yaitu memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasan awalnya.  

2. Adanya perubahan pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)  mata 

pelajaran kimia yaitu kegiatan penyajian materi pokok laju reaksi pada kelas XI 

IA sebaiknya disajikan terlebih dahulu sebelum materi pokok termokimia 

sehingga siswa dapat memahami adanya energi aktivasi pada proses reaksi kimia 

karena pemahaman ini dapat digunakan untuk membantu pemahaman konsep 

sifat reaksi pembentukan dan penguraian senyawa yang terdapat pada materi 

pokok termokimia.  

3. Buku acuan memegang peranan yang penting sebagai sumber belajar, oleh karena 

itu perlu adanya penilaian dan standaridasi yang benar-benar berkualitas tidak 

hanya sekedar pada segi administratif agar buku acuan pelajaran yang beredar 

betul-betul bermutu dari segi isi maupun penyajiannya.  

4. Agar dapat mengubah kecenderungan belajar siswa dengan cara hafalan 

sebaiknya digunakan beberapa model soal yang dapat mengungkap penguasaan 

konsep, serta ketrampilan proses didalam soal-soal ulangan umum bersama, ujian 

akhir nasional dan ujian masuk perguruan tinggi, karena akan memberikan 

motivasi kepada siswa untuk meninggalkan cara belajar yang cenderung bersifat 

hafalan diantaranya bentuk soal tes obyektif yang beralasan.  

5. Untuk kesempurnaan penelitian mengenai miskonsepsi disarankan kepada para 

peneliti untuk mengadakan penelitian dengan sampel yang lebih luas dan 

menambah waktu pelaksanaan penelitian di lapangan. 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 
Arends,I.Richard. 1997. Classroom Instruction and Management. New York: 

Mc.Graw Hill. 
 
Ari Damari . 2007. Panduan Lengkap Eksperimen Fisika Untuk SMA . Wahyu Media 

tersedia di  http://books google.com/books. Diakses tanggal 26 januari 2008. 
 
Asih Widi Wisudawati, 2007. Implementasi Model Pembelajaran Konstruktivisme 

untuk Meluruskan Miskonsepsi Perhitungan Kimia. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Makalah Kualifikasi 

 
Azizi Yahya. 2006. Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. PTS Proffesional  tersedia 

di  http://books google.com/books . Diakses tanggal 26 januari 2009. 
 
Barker, Vanessa. 2004. Students’ misconceptions about basic chemicall ideas.

Science and Technology Group Institute of Education, University of London  
Tersedia di http://www.rsc.org/education/teachers/learnnet/pdf/LearnNet/rsc 
/miscon.pdf . Diakses tanggal 1 maret 2009.  

Berg, Euwe Van Den 1991. Miskonsepsi Fisika Dan Remediasi. Salatiga : Universitas 
Kristen Satya Wacana 

 
BSNP. 2006. Panduan Penyusunan KTSP. Jakarta : BSNP 
 
Daryanto, Haji. 2007. Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta 
 
Deddy Mulayana.2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya. 
 
DepDikNas.2004. Standar Kompetensi Guru Sekolah Menengah Atas. Jakarta 
 
DepDikNas.2007. Model-Model Pembelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam. Jakarta 
 
Greenbowe, J. Thomas . 2003. Student learning of thermochemical concepts in the 

context of solution calorimetry. Department of Chemistry, Iowa State 
University of Science and Technology, Ames, IA 50011, USA. INT. J. SCI. 
Educ.,2003,Vol.25,No.7,779–800.Tersedia dihttp://www.tandf.co.uk/journals.
Diakses tanggal 20 Desember 2008. 

 
Haryono.2007. Hand Out Pelatihan Peningkatan SDM Pada Pembelajaran Yang 

Inovatif SMA N I Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Herron, J.D. and Greenbowe, T.J. (1986). "What Can We Do About Sue: A Case 

Study of Competence." Journal of Chemical Education, 63(6), 528-531. 



Tersedia di www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe. Diakses tanggal 17 
Januari 2009. 

 
Horton A. Chris 2001. Student Preconceptions and Misconceptions in Chemistry 

Arizona State University. Tersedia di http://assessment ws.wikispaces.com 
/file/view/chemistry-misconceptions.pdf Diakses tanggal 20 Desember 2008.  

Hutchinson Kelly (2003) Kinetic and Potential Energies with a Focus on Exothermic 
and Endothermic Reactions. Nazareth College of Rochester.108 Kern Rd. 
Cowlesville, NY 14037. Tersedia di http://www.as.ysu.edu/~chem/fipse/2003 
/Hutchinson/hutchinson-full.pdf. Diakses tanggal 13 Januari 2009 

Johari, J.M.C.dan Rachmawati. 2004. Kimia SMA untuk kelas XI. Jakarta. Erlangga 
 
Keenan,W.Charles. et All.1987. Ilmu Kimia untuk Universitas. Terjemahan Hadyana 

Pujaatmaka. Jakarta. Erlangga. (Buku asli diterbitkan tahun 1980) 
 
Maria Suharsini dan Dyah Saptarini. 2007. Kimia dan Kecakapan Hidup. Jakarta: 

Ganeca Exact. 
 
Mustafa Başer. 2006. Fostering Conceptual Change By Cognitive Conflict Based 

Instruction On Studenst’ Understanding Of Heat And Temperature Concepts. 
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. Volume 
2, Number 2, July 2006. Tersedia di http://www.ejmste.com . Diakses tanggal 
3 Desember 2008.  

 
Mustafa Sözbilir. 2004. Student’s Ideas and Misunderstandings of Enthalpy and 

Spontaneity : a Review of Selected. Hacettepe Üniversitesi E¤itim Fakültesi 
Dergisi 26 : [2004] 155-159. Tersedia di http://193.140.216.63/200426 
MUSTAFA Diakses tanggal 27 februari 2009. 

 
Moleong. 2007. Metode Penelitian Kualitatif : Bandung: PT Remaja Rosdakarya 
 
Nahum,Tami Levy .et.all. 2004. Students’Misconceptions In Chemistry. The 

Weizmann  Institute of Science, Department of Science Teaching (Israel). 
Diakses dari  http://stwww.weizmann.ac.il/g-chem/docs/CERP.pdf tanggal 20 
Desember 2008 

 
Nana. 2006. Penggunaan Pendekatan Konflik Kognitif untuk Remediasi miskonsepsi 

Pembelajaran Suhu Dan Kalor. Tesis. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Nana Syaodih Sukmadinata. 2007. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT 
Rosdakarya 

 
Nottis, E.K. Katharyn et all. 2008. Addressing Misconceptions about Heat Transfer in 

Undergraduate. Bucknell University Tersedia di http://digitalcommons. 
uconn.edu/nera 2008/18. Diakses tanggal 29 Januari 2009 



Petrucci,H.Ralph.1984. Kimia Dasar Prinsip dan Terapan Modern. Terjemahan 
Suminar Achmadi. Jakarta:Erlangga. (Buku asli diterbitkan tahun 1980). 

 
Priscilla Retnowati. 2004. Seribu Pena Kimia SMA. Untuk Kelas XI. Jakarta. 

Erlangga. 
 
Ratna Wilis Dahar. 1989. Teori-Teori Belajar. Jakarta : Erlangga 
 
Saekhan Muchith. 2008: Pembelajaran Kontekstual, Semarang : Rasail Media Group  
 
Soetomo. 1993. Dasar-Dasar Interaksi Belajar Mengajar. Surabaya : Usaha Nasional 
 
Suandi Sidauruk. 2005. Miskonsepsi Stoikiometri Pada Siswa SMA.Disertasi 

Universitas Negeri Yogyakarta. 
 
Sumaji, et.all. 1998. Pendidikan Sains yang Humanistis, Universitas Sanata Dharma. 

Yogyakarta. Penerbit Kanisius 
 
Sunardi. 2008. Kimia Bilingual untuk SMA Kelas XI. Bandung. CV.Yrama Widya. 
 
Suparno, Paul. 1997, Filsafat Konstruktivisme Dalam Pendidikan, Yogjakarta: 

Kanisius(Anggota IKAPI) 
 
Suparno, Paul. 2001, Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget, Yogjakarta: penerbit 

Kanisius (Anggota IKAPI). 
 
Suparno, Paul.2005, Miskonsepsi Dan Perubahan Konsep Dalam Pendidikan Fisika.

Jakarta: Gramedia Widya Sarana Indonesia. 
 
Suparno, Paul. 2007, Metodologi Pembelajaran Fisika, Yogjakarta: Universitas 

Sanata Dharma. 
 
Suparno, Paul. 2007, Metode Penelitian Pendidikan Fisika, Yogjakarta: Universitas 

Sanata Dharma. 
 
Sutopo.2006. Metodologi Penelitan Kualitatif, Surakarta: Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 
 
Sutrisno. 1990. Teknik Menggali Miskonsepsi. Tersedia di http:// fip.uny.ac.id // 

pjj/wp Diakses tanggal 1 Oktober 2008. 
 
Suyatno, et.all. 2007. KIMIA untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Grasindo 
 
Syukri S. 1999. Kimia Dasar. Bandung : Penerbit ITB 
 
Treagust, F. David. 2006. Diagnostic assessment in science as a means to improving 



teaching, learning and retention. Science and Mathematics Education Centre, 
Curtin University of Technology, Australia. Tersedia di http:// science. 
uniserve.edu.au/pubs/procs/2006/treagust.pdf. Diakses tanggal 31 Januari 
2009. 

 
Unggul Sudarmo. 2004. Miskonsepsi Dalam Konsep Kesetimbangan Kimia Pada 

Siswa dan Guru di SMA Kota Surakarta. Tesis. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 

 
Yalçınkaya, Eylem.2008. Effectiveness of conceptual change text-oriented instruction 

on students’ understanding of energy in chemical reactions. Middle East 
Technical University Turki tersedia di http://www.eera-ecer.eu/publication-
database/conference/2008. Diakses tanggal 24-12-2008 

 
Zuridah Ismail et.all. 2006. Kaedah Mengajar Sains. PTS Professional. Tersedia di 

http://books google.com/books. Diakses tanggal 26 januari 2008. 
 


