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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dialami siswa 

tentang teori asam basa; (2) mengetahui miskonsepsi apa saja yang dialami siswa pada teori 

asam basa; (3) untuk mengetahui besar persentase siswa yang mengalami miskonsepsi pada 

setiap subkonsep teori asam basa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan 

sampel 148 siswa kelas XI SAINS SMAN 5 Mataram yang terbagi menjadi dua kelas yaitu kelas 

kognitif tinggi dan kelas kognitif rendah yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive 

sampling. Hasil analisis menunjukkan bahwa miskonsepsi yang terjadi pada kelas kognitif tinggi 

yaitu sebesar 43,86% dan miskonsepsi yang terjadi pada kelas kognitif rendah yaitu sebesar 

24,63%. Persentase miskonsepsi di kelas kognitif tinggi pada subkonsep teori asam basa 

Arrhenius sebesar 42,85%, teori asam basa Bronsted-Lowry sebesar 46,61% dan teori asam basa 

Lewis sebesar 42,28%. Persentase miskonsepsi di kelas kognitif rendah pada subkonsep teori 

asam basa Arrhenius sebesar 28,36%, teori asam basa Bronsted-Lowry sebesar 21,15% dan teori 

asam basa Lewis sebesar 24,39%. Berdasarkan hasil wawancara diagnosis 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 yang salah. Jenis miskonsepsi yang terjadi yaitu 

salah paham konseptual. Berdasarkan analisis data tersebut menunjukkan bahwa Certainty of 

Response Indexi (CRI) Termodifikasi efektif digunakan untuk menganalisis miskonsepsi dan 

wawancara diagnosis efektif digunakan dalam mengetahui alasan siswa yang menyebabkan 

siswa mengalami miskonsepsi. 

 

Kata Kunci : Certainty of Response Index Termodifikasi, Wawancara Diagnosis, Miskonsepsi, 

Teori Asam Basa 

 

 

 

 

mailto:satyasadhu@rocketmail.com


ANALYZING  MISCONCEPTIONS IN ACID BASE USING MODIFIED CERTAINTY 
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ABSTRACT 

 

The research aims (1) to know is there misconception that occur in students about acid base 

theory; (2) to know what kind of the misconception in acid base theory; (3) to know how much 

the percentage students‟ misconception that occur in every subconcept acid base theory. The 

design of this research is descriptive method, involved 148 of XI SAINS grade students from 

Senior High School 5 Mataram devided into two classes are high cognitive class and low 

cognitive class which choosen by purposive sampling technique. The result of data analysis 

showed that misconception occurred in high cognitive class gained 43,86% and misconception 

occurred in low cognitive class gained 24,63%. The results show that students‟ misconceptions 

in high cognitive class in subconcept acid-base Arrhenius gained 42,85%, acid-base Bronsted-

Lowry gained 46,61%, and acid-base Lewis gained 42,28%. Misconception in low cognitive 

class in subconcept acid-base Lewis gained 28,36%, acid-base Bronsted-Lowry gained 21,15%, 

and acid-base Lewis gained 24,39%. Based on the diagnostic interview showed that 

misconception occur in student due to students not understand the concept well and related the 

one concept to the other concepts with partial understanding, „cause student made the failed 

conclusions. The type of misconception occurred is conceptual misunderstanding.  According to 

the data analysis showed that Modified Certainty of Response Index (CRI) is effective used to 

analyze students‟ misconceptions and diagnostic interview is effective used to know the reasons 

that cause students have misconceptions. 
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I. PENDAHULUAN 

Pentingnya pendidikan dalam membangun suatu bangsa tidak diragukan lagi. 

Pendidikan memiliki peranan dalam membangun masa depan. Proses pembelajaran IPA ikut 

serta berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Proses pembelajaran merupakan 

aktifitas belajar yang dilakukan siswa dengan melibatkan sumber belajar, sarana dan 

prasarana, siswa dan guru. 

Menurut Piaget dalam (Aqeel, 2013) mengemukakan bahwa belajar merupakan proses 

pembentukan pengetahuan oleh siswa dari pengalamannya, yang berlangsung secara terus 

menerus. Sebelum masuk ke dalam pendidikan formal setiap siswa memiliki pengalaman dan 

pola pikir yang berbeda, sehingga dapat membentuk pra-konsep siswa yang berbeda pula. 

Ahli konstrutivis sependapat bahwa pengetahuan tidak dapat secara sederhana 

dipindahkan dari guru ke siswa. Siswa harus secara aktif mengkonstruksi pengetahuan mereka 

dari informasi baru dan pengalaman dan pengetahuan baru yang mereka dapatkan. Siswa 

menggunakan pengetahuan mereka sebagai dasar untuk mengevaluasi informasi baru. Bila 

informasi baru konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada, informasi baru ini akan 

diasimilasi, tetapi bila berbeda sama sekali (kontradiktif) akan dilakukan akomodasi 

pengetahuan agar sesuai dengan informasi baru. Penelitian pada pemahaman siswa tentang 

fenomena ilmiah mengindikasikan bahwa penjelasan siswa sering tidak konsisten, berbeda 

atau tidak dapat menjelaskan fenomena yang diamati jika dibandingkan dengan deskripsi 

ilmiah yang diterima. Hal inilah yang disebut miskonsepsi. 

Perihal miskonsepsi, semua bidang Sains (Biologi, Kimia, Fisika, dan Astronomi) 

merupakan bidang yang rentan dimiskonsepsikan. Kimia merupakan suatu bidang ilmu 

pengetahuan yang menekankan pada penguasaan konsep. Pembelajaran kimia umumnya lebih 

menekankan pemahaman konsep tingkat makroskopik dan simbolik sedangkan pemahaman 

tingkat mikroskopik jarang dikaitkan dalam setiap konsep yang diajarkan (Meylindra et al, 

2012).  

Memahami konsep kimia dalam pembelajaran kimia merupakan hal sangat penting. 

Kenyataannya, siswa sering mengalami kesulitan dalam memahami berbagai konsep kimia. 

Akibat lebih jauh terjadinya miskonsepsi kimia adalah hasil belajar kimia peserta didik yang 

rendah. Di sekolah, mata pelajaran kimia dianggap sulit oleh sebagian besar siswa, sehingga 



banyak siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tidak berhasil dalam belajar kimia (Nazar 

et al.2010).  

Menurut Kean et al. (1984) dalam (Effendy, 2002) kurangnya pemahaman konsep 

terjadi karena sebagian besar konsep kimia bersifat abstrak dan bersifat berurutan. Konsep 

asam basa merupakan konsep dasar untuk memahami konsep yang lebih tinggi yaitu konsep 

hidrolisis garam dan larutan penyangga. Teori asam basa merupakan salah satu konsep dasar 

kimia yang bersifat abstrak dan melibatkan pemahaman sampai tingkat mikroskopik (Hinton 

et al, 1999).  

Menurut Purtadi (2011), penelitian yang dilakukan dibanyak negara yang menunjukkan 

bahwa miskonsepsi yang terjadi pada peserta didik dapat bersifat resistan dan tanpa batas 

budaya. Konsep-konsep yang salah atau miskonsepsi tersebut akan mengakibatkan peserta 

didik mengalami kesalahan juga untuk konsep pada tingkat berikutnya atau ketidakmampuan 

menghubungkan antar konsep. Hal ini mengakibatkan terjadinya rantai kesalahan konsep 

yang tidak terputus karena konsep awal yang telah dimiliki akan dijadikan sebagai dasar 

belajar konsep selanjutnya. Besarnya dampak yang disebabkan miskonsepsi pada siswa 

membuktikan bahwa sudah seharusnya miskonsepsi tersebut dianalisis. Miskonsepsi yang 

terjadi pada siswa secara terus-menerus akan mengakibatkan prestasi belajar siswa menurun. 

Analisis dilakukan untuk mengetahui letak miskonsepsi siswa terhadap materi pelajaran, serta 

untuk mengetahui letak kesulitan belajar siswa.  

Mengidentifikasi terjadinya miskonsepsi, sekaligus dapat membedakannya dengan tidak 

tahu konsep. Hakim et al. (2012) dalam jurnal mereka yang berjudul “Student Concept 

Understanding of Natural Products Chemistry in Primary and Secondary Metabolites Using 

the Data Collecting Technique of Modified CRI” telah mengembangkan suatu instrumen 

evaluasi untuk menganalisis miskonsepsi yang terjadi pada siswa  yang dikenal dengan istilah 

CRI ((Certainty of Response Index) Termodifikasi yang merupakan ukuran tingkat 

keyakinan/kepastian responden dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. 

Penelitian ini didukung dengan metode wawancara diagnosis untuk mengetahui 

konsistensi setiap siswa yang didiagnosa memiliki jawaban miskonsepsi pada CRI. Metode 

wawancara tersebut, alasan dari jawaban miskonsepsi siswa dapat dianalisis lebih jauh, 

sehingga peneliti dapat memperoleh informasi secara objektif terhadap miskonsepsi yang 

dialami oleh siswa. 



 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian 

yang dilibatkan yakni 148 orang siswa kelas IX IPA SMAN 5 Mataram yang ditentukan 

menggunakan metode purposive sampling dengan pertimbangan perbedaan tingkat kognitif 

tinggi dan rendah, dipilih empat kelas dengan ketentuan dua kelas dengan nilai rata-rata tinggi 

dijadikan sebagai kelas kognitif tinggi dan dua kelas dengan nilai rata-rata rendah dijadikan 

kelas kognitif rendah. Instrumen yang digunakan adalah Certainty of Response Index (CRI) 

Termodifikasi dengan tiga tingkatan soal (Three-Tier) yaitu tes objektif berbentuk pilihan 

ganda (multiple choice) dengan empat opsi jawaban untuk masing-masing soal tes yang 

dilengkapi dengan alasan terbuka dan ukuran tingkat keyakinan/kepastian responden dalam 

menjawab setiap soal yang diberikan. 

Pengolahan dan analisis data menggunakan Microsoft Excel 2007 meliputi analisis 

validitas isi (uji Aiken’s V), validitas butir soal (uji korelasi product moment), reliabilitas soal 

tes menggunakan uji korelasi product moment, tingkat kesukaran soal, daya pembeda soal, 

untuk mengetahui kualitas dari instrumen penelitian. 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Hasil analisis validitas soal tes validitas isi (Aiken’s V) instrumen berdasarkan tampilan 

dan isinya diperoleh rentangan nilai dari 0,85-1 yang berarti instrumen Certainty of Response 

Index (CRI) Termodifikasi memadai dan relevan untuk dapat mengukur variabel yang diteliti. 

Analisis validitas butir soal dengan uji product moment diperoleh 35 butir soal yang valid.  

Analisis reliabilitas melalui uji product moment diperoleh nilai r-hitung sebesar 0,8217  

dengan taraf signifikan, α 5%, diperoleh r-tabel 0,349. Dari data tersebut diperoleh nilai r-

hitung lebih besar daripada nilai r-tabel maka disimpulkan instrumen Certainty of Response 

Index (CRI) Termodifikasi ini reliabel dan dapat dipergunakan untuk penelitian. Nilai 

reliabilitas instrumen sebesar 0,8217 dapat dikategorikan sangat tinggi.  

Dari hasil analisis terhadap 35 soal diperoleh tingkat kesukaran pada soal yang valid 

diperoleh kategori soal sangat mudah sebesar 2,94%, kategori mudah sebesar 17,64%, 

kategori sedang sebesar 41.17%, kategori sukar sebesar 26,47%, dan kategori sangat sukar 

sebesar 11,76%. Hasil analisis terhadap 35 soal diperoleh daya pembeda pada soal yang valid 



diperoleh kategori soal buruk sebesar 2,94%, kategori soal agak baik sebesar 8,82%, kategori 

soal baik sebesar 14,7% dan kategori soal sangat baik sebesar 73,52%. Soal yang tergolong 

dalam kategori buruk tersebut selanjutnya diperbaiki kalimat atau pernyataan dan 

pertanyaannya untuk dapat digunakan pada penelitian ini. 

Hasil tes dengan instrumen TTMCQs kemudian dianalisis untuk mengetahui 

miskonsepsi yang terjadi pada siswa. Persentase tingkat pemahaman konsep pada setiap 

tingkatan soal instrumen Certainty of Response Index Termodifikasi dapat dilihat pada tabel 

dibawah  

Tabel 4.1 Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Siswa pada Setiap Tingkatan Soal 

 

No Tingkatan Persentase 
Kelas Kognitif 

Tinggi 

Kelas Kognitif 

Rendah 

1 I Tier %P 69,17% 66,49% 

%TP 30,82% 33,51% 

2 II Tier %P 41,66% 34,65% 

%TP 54,41% 61,83% 

%M 3,92% 3,50% 

3 III Tier %P 41,66% 34,65% 

%TP 14,12% 40,64% 

%M 43,86% 24,63% 

Berdasarkan hasil data tes objektif menggunakan instrumen Certainty of Response Index 

(CRI) Termodifikasi menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang mengalami miskonsepsi 

pada kelas kognitif tinggi dan kelas dengan nilai kognitif rendah. Berikut tabulasi data siswa 

paham, miskonsepsi, dan tidak paham konsep. 

Tabel 4.2 Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Siswa Kelas Kognitif Tinggi dan 

Kognitif Rendah pada Teori Asam Basa  

 

Indikator Persentase 
Kelas Kognitif  

Tinggi 

Kelas Kognitif  

Rendah 

Teori Asam basa  

Arrhenius 

%P 46,262 30,221 

%M 42,851 28,36 

%TP 10,87 41,401 

Teori Asam basa 

Bronsted-Lowry 

%P 36,314 36,904 

%M 46,461 21,154 

%TP 16,215 42,024 

Teori Asam basa 

Lewis 

%P 42,409 36,83 

%M 42,283 24,391 

%TP 15,296 38,51 

 



Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh miskonsepsikan siswa dalam memahami teori 

asam basa, yang disajikan pada tabel 4.3 

Tabel 4.3 Indikator yang Dimiskonsepsi Siswa Tentang Teori Asam Basa 

 

No Subkonsep Indikator Konsep 

Persentase  

Kelas 

Kognitif 

Tinggi 

Kelas 

Kognitif 

Rendah 

1 Teori Asam 

Basa Arrhenius 

Menuliskan persamaan reaksi ionisasi 10,44% - 

Menentukan reaksi ionisasi  80,58% - 

Menentukan senyawa yang bertindak 

sebagai asam basa 24,62% 30,43% 

2 Teori Asam 

Basa Bronsted-

Lowry 

Menentukan spesi yang bertindak sebagai 

asam dan basa 42,90% 20,28% 

Menentukan spesi asam basa pada 

senyawa ampiprotik 
31,34% 

- 

 

Menentukan spesi asam dan basa 

konjugasi 42,53% 28,98% 

Menentukan ciri asam basa konjugasi 44,77% - 

Menganalisis spesi asam/basa 56,71% - 

Menentukan pasangan asam basa 

konjugasi 
40,29% - 

3 Teori Asam 

Basa Lewis 

Definisi asam dan basa 39,06% 28,14% 

Menentukan spesi yang bertindak sebagai 

asam dan basa 
28,35% - 

 

Pembahasan 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa pada one tier hanya dapat di ketahui siswa yang 

paham konsep dan tidak paham konsep. Ini karena pada one tier hanya berupa test pilihan ganda. 

Dimana test pilihan ganda memiliki kekurangan hanya dapat membedakan siswa yang paham 

konsep dan tidak paham konsep. Menurut Tuysuz (2009) test pilihan ganda memberikan peluang 

kepada siswa untuk menebak jawaban benar sekitar 20%. Siswa yang benar dengan menebak ini 

pada test pilihan ganda (one tier) dikategorikan paham konsep, siswa yang benar dalam menebak 

ini dapat di ketahui dengan dilihat dalam two tier. Perhitungan pada Two tier persentase siswa 

yang paham konsep akan menurun dan didapatkan siswa yang benar-benar paham konsep. Two 



tier tidak hanya diperoleh persentase siswa yang paham konsep dan tidak paham konsep, tetapi 

juga siswa yang mengalami miskonsepsi dapat dideteksi. Sesuai dengan pendapat Treagust 

(1998) dalam Tsai dengan adanya alasan pada two tier dapat didiagnosa adanya miskonsepsi. 

Two tier yang memberikan jawaban alasan/gagasan siswa pada soal konsep, sehingga dapat 

mengkategorikan mereka dalam paham konsep, miskonsepsi atau tidak paham konsep. Two tier 

lebih efektif untuk mengetahui miskonsepsi dan tingkat paham konsep siswa dari sebuah matap 

elajaran apakah pembelajaran berarti atau tidak (Treagust, 1995) dalam Tuysuz (2009) 

dibandingkan dengan one tier. Three tier dapat mengetahui dengan akurat siswa yang tidak 

paham konsep dengan siswa yang miskonsepsi, karena pada three tier disediakan tingkat 

keyakinan jawaban siswa, dengan tingkat keyakinan tersebut siswa dapat memberikan skala pada 

jawaban, apakah mereka sangat yakin atau tidak yakin dengan jawaban mereka. Disimpulkan 

bahwa dengan menggunakan three tier atau CRI termodifikasi dapat dengan efektif mengetahui 

persentase siswa yang benar-benar paham konsep, tidak paham konsep dan miskonsepsi. Sesuai 

dengan pernyataan Dindar (2011) yang menyatakan bahwa three tier test sangat efektif dalam 

menilai siswa yang paham konsep dibanding dengan tes pilihan ganda, dan three tier test juga 

dapat membedakan miskonsepsi dari tidak paham konsep dengan menalisis tiernya. 

Berdasarkan data pada tabel 4.2 dapat dibuat grafik rata-rata persentase siswa paham 

konsep, miskonsepsi, dan tidak paham konsep pada teori asam basa di kelas kognitif tinggi dan 

kelas kognitif rendah dapat dilihat pada gambar 5.1. 

 

Gambar 5.1 Grafik Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Siswa pada Kelas Kognitif 

Tinggi dan Kelas Kognitif Rendah 
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Tingkat paham konsep siswa pada kelas kognitif tinggi lebih besar dibandingkan dengan 

tingkat paham konsep siswa pada kelas kognitif rendah. Pada kelas kognitif tinggi rata-rata siswa 

memiliki kemampuan kognitif yang tinggi sehingga siswa lebih paham terhadap konsep yang 

diberikan.  

Tingkat miskonsepsi siswa pada kelas kognitif tinggi lebih besar dibandingkan dengan 

kelas kognitif rendah. Siswa pada kelas kognitif tinggi rata-rata memiliki kemampuan kognitif di 

atas rata-rata yang mana mereka memiliki kemampuan berpikir yang tinggi. Siswa yang 

memiliki kemampuan berpikir yang tinggi akan cendrung mengalami miskonsepsi yang lebih 

besar dibandingkan dengan siswa memiliki kemampuan berpikir yang rendah, karena siswa 

dengan kemampuan berpikir yang tinggi memiliki banyak alternative konsep dan sering 

menginterpretasi konsep di pikiran mereka tetapi hampir seluruh konsep tersebut berbeda dengan 

konsep yang benar (Berg, 1991). 

Tingkat tidak paham konsep siswa pada kelas kognitif tinggi lebih rendah dibandingkan 

dengan tingkat tidak paham konsep pada kelas kognitif rendah. Kelas kognitif tinggi rata-rata 

siswa memiliki kemampuan kognitif yang tinggi, dapat memahami materi dengan baik sehingga 

tingkat tidak paham konsep lebih rendah dibandingkan siswa pada kelas kognitif rendah.   

Persentase tingkat pemahaman konsep ini, ini didukung juga oleh hasil penelitian Hakim et 

al. (2012) dimana siswa dengan kognitif tinggi lebih cendrung mengalami miskonsepsi 

dibandingkan siswa dengan kognitif rendah. Tingkat paham konsep siswa kelas kognitif tinggi 

lebih besar dibanding dengan kelas kognitif rendah, serta tingkat tidak paham konsep kelas 

kognitif rendah lebih besar dibanding dengan kelas kognitif tinggi.  

Miskonsepsi yang dialami siswa pada setiap subkonsep asam basa berbeda pada kelas 

kognitif tinggi dan kelas kognitif rendah. Berdasarkan data pada tabel 4.1 dapat digambarkan 

grafik persentase miskonsepsi yang dialami siswa pada setiap subkonsep asam basa pada kelas 

kognitif tinggi dan kelas kognitif rendah pada gambar grafik dibawah. 



 

Gambar 5.2 Grafik Persentase Miskonsepsi Siswa Kelas Kognitif Tinggi dan Kelas 

Kognitif Rendah Pada Subkonsep Teori Asam Basa 
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persentase miskonsepsi yang terjadi pada siswa baik pada kelas kognitif tinggi dan kelas kognitif 

rendah, bersumber dari siswa itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui jenis 
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merupakan salah paham yang berkembang saat siswa diberikan informasi ilmiah yang tidak 

memberi tantangan pada paradoks dari kepercayaan beku dan kepercayaan non ilmiah. Dapat 

dikatakan salah paham konseptual yaitu kesalahan penggunaan konsep. 

Miskonsepsi salah paham konseptual  disebabkan oleh siswa sendiri, dimana di dalam 

proses pembelajaran, siswa mencoba mengolah informasi yang masuk ke dalam otak mereka. 

Informasi yang diterima sesuai dengan struktur konsep yang ada, informasi ini akan langsung 

menambah jaringan pengetahuan mereka, proses ini disebut proses asimilasi. informasi yang 

tidak sesuai, maka mereka akan melakukan penyusunan ulang struktur kognitif mereka hingga 

informasi ini dapat menjadi bagian dari jaringan pengetahuan mereka (Suparno, 1997) dalam 

(Sanger et al. 1997). Berdasarkan hasil penelitian ini, siswa cendrung membentuk konsep baru 
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dari konsep yang telah ada, dimana konsep baru tersebut mempermudah mereka dalam 

memahami konsep lama. Kenyataannya konsep baru yang mereka bentuk tidak sesuai dengan 

konsep yang benar sehingga siswa mengalami miskonsepsi dan siswa tidak pernah 

mengkonfirmasi atau bertanya kepada guru mengenai konsep baru yang mereka buat ini dalam 

proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil analisis miskonsepsi yang terjadi pada siswa tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa siswa masih memahami konsep secara parsial atau tidak utuh dan lebih cendrung 

menghafal. Menyatakan bahwa tingkat pencapaian konsep siswa baru sampai pada tingkat 

identitas. Selain itu beberapa siswa masih salah dalam menginterpretasikan istilah dalam teori 

asam basa. Menurut Comins, penalaran siswa yang tidak lengkap disebabkan karena informasi 

atau data yang diperoleh tidak lengkap, akibatnya siswa menarik kesimpulan secara salah dan hal 

ini dapat menyebabkan timbulnya miskonsepsi pada siswa. Perolehan informasi atau data yang 

tidak lengkap yang diperoleh siswa didukung pada proses belajar mengajar dalam kelas, guru 

menyajikan contoh konsep dengan tidak baik. Berdasarkan pegamatan di dalam kelas, guru tidak 

mengurutkan contoh-contoh dari yang mudah hingga yang sulit. Guru tidak memilih contoh yang 

berbeda dari yang satu dengan yang lain dan guru tidak membandingkan dan bedakan contoh dan 

bukan contoh (Tenny Son et al) dalam (Slavin, 2001). 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Terdapat miskonsepsi yang dialami siswa tentang teori asam basa pada teori asam basa 

menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry dan Lewis. 

2. Miskonsepsi tentang teori asam basa pada siswa kelas kognitif tinggi sebesar 43,865% dan 

pada siswa kelas kognitif rendah sebesar 24,635%. 

3. Miskonsepsi tentang teori asam basa Arrhenius pada siswa kelas kognitif tinggi diperoleh 

sebesar 42,85%, pada teori asam basa Bronsted-Lowry diperoleh sebesar 46,46%, dan pada 



teori asam basa Lewis diperoleh sebesar 42,28%. Miskonsepsi tentang teori asam basa 

Arrhenius pada siswa kelas kognitif rendah diperoleh sebesar 28,36%, pada teori asam basa 

Bronsted-Lowry diperoleh sebesar 21,15% dan pada teori asam basa Lewis diperoleh sebesar 

24,39%. 

4. Miskonsepsi tentang teori asam basa Arrhenius pada siswa kelas kognitif tinggi, miskonsepsi 

tertinggi sebesar 46,26%, yaitu siswa mengasumsikan bahwa senyawa yang memiliki rumus 

OH adalah basa. Pada teori asam basa Bronsted-Lowry, miskonsepsi tertinggi sebesar 

44,77%, yaitu siswa mengasumsikan bahwa basa konjugasi mempunyai satu atom H
+
 lebih 

sedikit dan mempunyai muatan lebih negatif daripada asam sedangkan asam konjugasi 

mempunyai atom H
+
 lebih banyak dan mempunyai muatan lebih positif daripada basa. Pada 

teori asam basa Lewis, miskonsepsi tertinggi sebesar 56,71%, yaitu siswa mengasumsikan 

bahwa basa merupakan spesi yang menerima pasangan elektron. 

5. Miskonsepsi tentang teori asam basa Arrhenius pada siswa kelas kognitif rendah, miskonsepsi 

tertinggi sebesar 24,63%, yaitu siswa mengasumsikan bahwa semua senyawa yang terdapat 

rumus kimia OH nya jika mengalami reaksi ionisasi akan menghasilkan ion OH
-
 (basa). Pada 

teori asam basa Bronsted-Lowry miskonsepsi tertinggi sebesar 36,23%, yaitu siswa 

mengasumsikan bahwa basa adalah senyawa yang kekurangan unsur H. Pada teori asam basa 

Lewis miskonsepsi tertinggi sebesar 27,53%, yaitu siswa mengasumsikan bahwa asam 

merupakan spesi yang memberi pasangan elektron. 

Saran 

1. Guru dapat melakukan apersepsi yang berkaitan dengan konsep pembelajaran pada saat awal 

pembelajaran. Sehingga siswa mendapatkan gambaran konsep awal yang benar untuk 

mempelajari konsep-konsep selanjutnya. Selain itu, apabila ditemukan miskonsepsi pada 

siswa, hendaknya guru memperbaiki miskonsepsi tersebut dengan cara menjelaskan konsep 

yang benar kepada siswa. 

2. Dalam pengambilan sampel penelitian agar diperoleh hasil data yang lebih valid mengenai 

tingkat pemahaman konsep siswa, baik pada siswa dengan kognitif tinggi, kognitif sedang, 

dan kognitif rendah sebaiknya melalui kelompok kelas, tidak didasarkan pada nilai rata-rata 

kelas secara keseluruhan, dengan pedoman siswa dengan nilai diatas rata-rata sebagai siswa 

kognitif tinggi dan siswa dengan nilai dibawah rata-rata sebagai siswa kognitif rendah. 
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