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INTISARI 

 

ANALISIS PEMAHAMAN KONSEP SISWA KELAS XI PADA MATERI 

PERSAMAAN KEADAAN GAS DAN TEORI KINETIK GAS DENGAN 

SOAL PILIHAN GANDA BERALASAN TERBUKA 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman konsep siswa 

kelas XI MIPA pada materi persamaan keadaan gas dan teori kinetik gas dengan 

soal pilihan ganda beralasan terbuka. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Subjek penelitian 

ini adalah 64 siswa kelas XI MIPA di MAN 4 Bantul. Teknik pengumpulan data 

dengan tes. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini berupa soal pilihan 

ganda beralasan terbuka sebanyak 24 soal dengan tipe soal C1 s.d C6. Data yang 

dikumpulkan dianalisis berdasarkan pilihan ganda beralasan terbuka dengan 

analisis soal tes diagnostik three tier test. 

Hasil dari penelitian ini adalah: Pemahaman konsep siswa kelas XI MIPA 

di MAN 4 Bantul dengan kategori paham konsep pada materi persamaan keadaan 

gas dan teori gas masuk dalam kategori sedang, yaitu siswa kurang menguasai 

konsep persamaan keadaan gas dan teori kinetik gas dengan persentase sebesar 

35,27% , kategori tidak paham konsep siswa sedang dengan persentase sebesar 

47,73% sedangkan kategori miskonsepsi sebesar 10,25%, flash positive sebesar 

6,75% dan flash negative sebesar 0%. Pemahaman konsep dengan kategori tidak 

paham konsep tertinggi terdapat pada kemampuan tipe soal C4 yaitu sebesar 

63,63%. Berdasarkan penelitian didapatkan kemampuan siswa dalam C1, C2, dan 

C4 dengan masing-masing tingkat siswa dalam mengingat, memahami dan 

menganalisis masih rendah. Pada kemampuan siswa C3, C5, dan C6 yaitu 

kemampuan proses kognitif siswa dalam menerapkan, menilai dan menciptakan 

didapatkan dengan kriteria sedang. 

Kata kunci: Pemahaman konsep, persamaan keadaan, teori kinetik gas 

  

 

 



 

1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Kualitas dari semua komponen dalam pendidikan harus dijaga. 

Kualitas dari seorang guru, siswa maupun orang tua. Dalam suatu proses 

pembelajaran tentunya melibatkan dua komponen yaitu guru dan siswa dan 

penempatan dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Hakikat dari tujuan 

pembelajaran sendiri ialah menguasai konsep-konsep dan keterkaitannya 

untuk dapat memecahkan masalah terkait dalam kehidupan sehari-hari 

(Pateda, 2015: 1). Guru mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan 

pemahaman konsep yang benar terhadap siswa. 

Konsepsi siswa dalam memahami fisika tanpa memahami konsep-

konsep fisika sesuai dengan teori ahli yang ada secara utuh tidaklah sesuai 

dengan hakikat sains sebagai produk, serta tidak sesuai dengan proses 

pembelajaran bermakna (Marifa, 2016: 1) . Seorang siswa sebelum masuk 

sekolah, sudah pasti memiliki pemahaman konsep sendiri mengenai 

fenomena yang terjadi sehari-hari. Salah satu penyebab tidak pahamnya 

siswa dengan konsep yang diajukan ahli ialah karena siswa begitu 

memegang kuat konsep pengertian awalnya dan sulit untuk membawanya 

ke ranah ilmiah. Oleh karena itu, untuk mendeteksi dan mengetahui 

pemahaman konsep siswa maka perlu adanya penelitian yang meneliti hal 

tersebut.  
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Siswa dapat menghasilkan suatu pemahaman konsep yang baik 

apabila siswa belajar menggunakan pemahaman secara ilmiah pula. Dalam 

buku Wahab (2016) terdapat pengertian bahwa belajar dengan pemahaman 

(understanding) adalah lebih permanen atau menetap dan lebih 

memungkinkan untuk ditransferkan, dibandingkan dengan rate learning 

atau belajar formula.  Menurut Winkel, belajar adalah semua aktivitas 

mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam 

lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan 

pemahaman (Wahab, 2016: 17). Sedangkan menurut Drs. Slameto, belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya (Wahab, 2016: 

18). Pada hakikatnya belajar merupakan kegiatan yang dilakukan secara 

sadar oleh seseorang yang menghasilkan perubahan tingkah laku pada 

dirinya sendiri, baik dalam bentuk pengetahuan dan ketrampilan baru 

maupun dalam bentuk sikap dan nilai positif (Wahab, 2016: 18). 

Belajar yang mengarah pada pembentukan pemahaman konsep akan 

menghasilkan pemahaman konsep yang bagus pula pada siswa. Konsep 

merupakan suatu keharusan dalam belajar di suatu bidang ilmu, terutama 

sains. Konsep atau pengertian adalah satuan arti yang mewakili sejumlah 

objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Orang yang mempunyai konsep 

mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, 

sehingga objek ditempatkan pada golongan tertentu (Wahab, 2016: 23). 
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Menurut Tayubi (2005), konsep adalah suatu abstraksi dari ciri-ciri yang 

mempermudah komunikasi manusia dan memungkinkan manusia untuk 

berpikir. Dalam sains, pembahasan mengenai konsep-konsep telah 

disepakati oleh para ahli dengan pasti, namun masih saja ada siswa yang 

memiliki pemahaman konsep yang berbeda-beda terhadap suatu konsep. 

Pemahaman konsep oleh siswa disebut sebagai konsepsi (Septiana, 2014: 

1). 

Konsep persamaan keadaan gas dan teori kinetik gas merupakan 

salah satu pokok bahasan kelas XI semester 2. Diketahui bahwa beberapa 

ahli maupun peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui pemahaman 

konsep siswa. Dan banyak ditemukan beberapa anggapan siswa kurang 

tepat tentang persamaan keadaan gas dan teori kinetik gas yang berdampak 

pada rendahnya pencapaian skor maupun nilai siswa. Salah satu penyebab 

rendahnya pencapaian skor sains adalah kualitas pendidikan Indonesia yang 

kurang baik. Hal tersebut berdampak pada rendahnya pemahaman siswa 

terhadap konsep (Septiana, 2014: 1). Pemahaman konsep yang kurang 

dikarenakan dalam proses pembelajaran siswa kurang didukung untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir dan membangun pemahaman 

konsepnya (Septiana, 2014: 1). Oleh karena itu, untuk mendeteksi dan 

mengetahui pemahaman konsep siswa maka perlu adanya penelitian lanjut 

yang meneliti hal tersebut, supaya data tentang pemahaman konsep 

persamaan keadaan gas dan teori kinetik gas pada sekolah tertentu terdapat 

pembaharuan datanya dan lebih valid. 
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Penelitian ini dilakukan di MAN 4 Bantul karena berdasarkan hasil 

observasi dengan Wakil Bidang Kurikulum MAN 4 Bantul, MAN 4 Bantul 

masuk di kategori sekolah dengan peringkat menengah ke bawah dengan 

peringkat 51 dari 84 sekolah berstatus Negeri se DIY. Pada mata pelajaran 

fisika, menurut hasil observasi dari data yang didapatkan, nilai rata-rata 

Ujian Nasional mata pelajaran fisika dari tahun pelajaran 2010/2011 hingga 

2017/2018 cenderung sangat rendah. Pada tahun 2010/2011 hingga tahun 

2014/2015 nilai rata-rata siswa pada mata pelajaran fisika berada di bawah 

nilai 5,00. Dan pada tahun 2015/2016 nilai rata-rata siswa pada mata 

pelajaran fisika adalah 5,71. Sedangkan pada tahun pelajaran 2016/2017 

nilai rata-rata Ujian Nasional mata pelajaran fisika adalah 47,00 dan pada 

tahun pelajaran 2017/2018 nilai rata-rata Ujian nasional mata pelajaran 

fisika siswa sebesar 36,89.  

Observasi tidak hanya dilakukan dengan Wakil Bidang Kurikulum. 

Observasi juga dilakukan dengan guru mata pelajaran fisika untuk 

menentukan kebutuhan penelitian dan keadaan sekolah mengenai 

kebermanfaatan penelitian jika mengambil materi persamaan keadaan gas 

dan teori kinetik gas.  Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru mata 

pelajaran fisika, dengan beberapa pertanyaan mendapatkan informasi 

bahwa jumlah kelas XI di MAN 4 Bantul pada tahun pelajaran 2019/2020 

terdapat dua kelas, yaitu XI MIPA 1 dan XI MIPA 2 dan didapatkan 

informasi bahwa ada beberapa mata pelajaran di dalam fisika yang memiliki 

tingkat ketuntasan nilai rendah diantaranya materi fluida, fluida dinamik 
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ataupun fluida statik dan persamaan keadaan gas dan teori kinetik gas. Guru 

mengatakan bahwa masing-masing dari materi tersebut merupakan materi 

yang sulit, akan tetapi guru menyebutkan walaupun materi fluida sulit guru 

masih bisa memberikan pemahaman lebih ke siswa terkait dengan materi 

fluida karena materi fluida tidak abstrak dan banyak contoh yang bisa 

didemonstrasikan. Sedangkan  pemahaman konsep siswa tentang 

persamaan keadaan gas dan teori kinetik gas masih kurang. Hal ini 

dibuktikan dengan perolehan nilai harian siswa pada materi tersebut relatif 

masih kurang, yaitu dapat dilihat dari nilai rata-rata ketuntasan pada materi 

tersebut. Pada kelas XI MIPA 1 nilai rata-rata kelas sebesar 41,03 

sedangkan di kelas XI MIPA 2 nilai rata-rata kelas sebesar 40,36 dengan 

masing-masing KKM 62 . Hal ini membuktikan bahwa pemahaman konsep 

siswa masih sangat minim dan diperlukan penelitian lebih lanjut terkait 

pemahaman konsep siswa pada materi persamaan keadaan gas dan teori 

kinetik gas pada siswa.  

Kebutuhan penelitian dilakukan dengan mencari informasi dari 

beberapa narasumber. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata 

pelajaran fisika, guru menyebutkan bahwa materi persamaan keadaan gas 

dan teori kinetik gas merupakan materi pembelajaran fisika di kelas XI yang 

sulit untuk diajarkan ke siswa, hal itu disebabkan karena materi tersebut 

termasuk kategori materi yang sulit dan memiliki beberapa hal abstrak di 

dalamnya dan komposisi materi yang terlalu banyak sehingga hal tersebut 

mempengaruhi pada tingkat pemahaman konsep siswa. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran fisika, 

dikarenakan tingkat pemahaman konsep siswa yang rendah dalam materi 

persamaan keadaan gas dan teori kinetik gas maka hal tersebut 

mempengaruhi proses siswa dalam mengerjakan soal tersebut dan 

narasumber (guru mata pelajaran fisika) menyebutkan bahwa tingkat 

pemahaman konsep siswa dapat dideteksi atau diketahui melalui soal tes 

yang diberikan terkait materi yang dimaksud. Narasumber juga 

menyebutkan bahwa penelitian tentang analisis pemahaman konsep siswa 

pada materi persamaan keadaan gas dan teori kinetik gas diperlukan karena 

untuk keberlanjutan dapat digunakan sebagai pembaharuan data guru mata 

pelajaran terkait kemampuan konsep siswa lebih spesifik dalam ranah 

kognitif dengan tipe soal C1 s.d C6 dan digunakan sebagai keberlanjutan 

guru tentang bagaimana mengevaluasi pembelajaran fisika serta menjadi 

evaluasi tindak lanjut guru dalam materi tersebut untuk jenjang kelas 

berikutnya dan sebagai pengetahuan bagi masing-masing siswa tentang 

kemampuan pemahaman konsep dalam materi persamaan keadaan gas dan 

teori kinetik gas. 
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B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat diiden 

tifikasi oleh peneliti sebagai berikut : 

1. Siswa tidak mampu memahami konsep persamaan keadaan gas dan teori 

kinetik gas. 

2. Siswa mengalami kesulitan memahami konsep materi persamaan 

keadaan gas dan teori kinetik gas. 

C. Batasan Masalah 

 

Masalah dalam penelitian ini dibatasi agar peneliti lebih fokus dan 

memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian meliputi : 

1. Penelitian dibatasi pada permasalahan pemahaman konsep siswa tanpa 

membahas proses konsep itu terjadi. 

2. Penelitian dibatasi dengan menggunakan soal pemahaman konsep siswa 

dengan tipe soal C1 s.d C6 versi Anderson dan Krathwol’s tanpa 

mempertimbangkan soal dengan tipe yang lain. 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: Bagaimana pemahaman konsep siswa pada materi 

persamaan keadaan gas dan teori kinetik gas dengan soal pilihan ganda 

beralasan terbuka? 
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E. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman konsep 

siswa kelas XI MIPA pada materi persamaan keadaan gas dan teori 

kinetik gas dengan soal pilihan ganda beralasan terbuka 

F. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian antara lain : 

1. Bagi guru, dapat mengetahui tingkat pemahaman konsep siswa dan 

dapat juga mempelajarinya untuk kematangan konsep siswa yang lebih 

baik. 

2. Bagi peneliti, dapat memperluas wawasan dan dijadikan sebagai bahan 

rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

3. Bagi siswa, dapat memberikan informasi terkait kemampuan 

pemahaman konsep siswa yang dimiliki pada materi persamaan keadaan 

gas dan teori kinetik gas. 

4. Bagi pembaca, dapat menambah wawasan tentang analisis pemahaman 

konsep dengan tes pemahaman konsep berupa soal pilihan ganda 

terbuka pada siswa sekolah menengah. 

G. Definisi Operasional 

 

Penelitian deskriptif ialah penelitian yang berupa data-data ataupun 

gambar yang kemudian dianalisis dengan data yang ada dan disajikan 

melalui kata-kata. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data 

dengan menggunakan tes dan non tes yang kemudian di analisis. 
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Pemahaman konsep merupakan kemampuan untuk 

mengungkapkan, menerjemahkan maupun menafsirkan suatu fenoemena 

sains yang terjadi yang kemudian dapat dibawa ke sesuatu yang lebih 

dipahami dan dapat mengintepretasikannya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Mengacu pada rumusan masalah serta berdasarkan hasil penelitian 

dan analisis hasil penelitian mengenai Analisis Pemahaman Konsep Siswa 

Kelas XI Pada Materi Persamaan Keadaan Gas Dan Teori Kinetik Gas 

Dengan Soal Pilihan Ganda Beralasan Terbuka yang dilakukan oleh 

peneliti, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa kemampuan pemahaman 

konsep siswa kelas XI MIPA MAN 4 Bantul termasuk dalam kriteria 

sedang yaitu siswa kurang menguasai konsep persamaan keadaan gas 

dan teori kinetik gas dengan persentase 35,27%. Kategori paham 

konsep berdasarkan kualifikasi hasil tes sebagai berikut: 

(a) Tingkat kemampuan C1 yaitu proses kognitif mengingat masuk 

dalam kriteria rendah dengan persentase 27,37%. (b) Tingkat 

kemampuan C2 yaitu proses kognitif masuk dalam kriteria rendah 

dengan persentase 26,37%. (c) Tingkat kemampuan C3 yaitu proses 

kognitif menerapkan masuk dalam kriteria sedang dengan persentase 

54,12%. (d) Tingkat kemampuan C4 yaitu proses kognitif menganalisis 

masuk dalam kriteria rendah dengan persentase 11%. (e) Tingkat 

kemampuan C5 yaitu proses kognitif menilai masuk dalam kriteria 

sedang dengan persentase 40%. (f) Tingkat kemampuan C6 yaitu proses 
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kognitif menciptakan masuk dalam kriteria sedang dengan persentase 

52,75%. 

2. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa tidak paham konsep 

pada materi persamaan keadaan gas dan teori kinetik gas dari siswa 

kelas XI MAN 4 Bantul sebesar 47,73%. Tidak paham konsep terbesar 

siswa terbesar pada tipe soal C4 yaitu kemampuan siswa dalam 

menganalisis, memecah materi menjadi bagian-bagian pokok dan 

mendeskripsikan bagaimana bagian-bagian tersebut dihubungkan satu 

sama lain maupun menjadi struktur keseluruhan atau tujuan dengan 

persentase sebesar 63,62%.  

3. Hasil analisis penelitian pada materi persamaan keadaan gas dan teori 

kinetik gas dengan soal C1 s.d C6 didapatkan hasil dengan kategori 

miskonsepsi sebesar 6,5%, flash positive sebesar 10,25%, dan flash 

negative 0%. 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian, analisis data dan pembahasan, 

peneliti mengemukakan beberapa saraan, antara lain: 

1. Bagi guru mata pelajaran disarankan untuk melakukan pembelajaran 

yang lebih kontekstual dan mengarah ke pemahaman konsep pada tiap-

tiap proses kognitif sehingga siswa bisa menganalisis dan memahami 

secara nyata sesuai dengan teori yang dikemukakan ahli. Pembelajaran 

tidak hanya difokuskan pada proses kognitif siswa berupa kegiatan 
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menerapkan metode menghitung tetapi juga mengembangkan 

kemampuan siswa dalam proses kognitif yang lainnya. 

2. Bagi peneliti dan pembaca yang akan melakukan penelitian selanjutnya 

jika penelitian selanjutnya dilakukan disarankan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut terkait penelitian analisis pemahaman konsep 

dengan instrumen ditambah, seperti membuat instrumen wawancara 

untuk siswa yang divalidasi oleh ahli dan juga ditambah dengan validasi 

instrumen soal dengan menyatakan kebenaran dari tipe soal C1 s.d C6. 

3. Perlunya dilakukan analisis pemahaman konsep siswa pada materi lain, 

tidak hanya materi persamaan keeadaan gas dan teori kinetik gas agar 

lebih mendalam mengetahui pemahaman konsep fisika secara lebih 

luas.
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