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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelajaran kimia merupakan salah satu pelajaran yang memiliki karakteristik 

tersendiri dan memerlukan keterampilan dalam memecahkan masalah-masalah 

ilmu kimia berupa teori, konsep, hukum dan fakta. Salah satu tujuan pembelajaran 

ilmu kimia di SMA adalah agar siswa memahami konsep-konsep kimia dan saling 

keterkaitannya serta penerapannya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun 

teknologi. Siswa diharapkan mampu memahami dan menguasai konsep-konsep 

kimia (Depdiknas, 2003). 

Konsep merupakan abstraksi dari suatu benda, fakta atau kejadian yang 

memiliki fungsi yang telah disepakati bersama (Arifin, 2007). Menurut Dahar 

(2011) konsep merupakan dasar bagi proses mental yang lebih tinggi untuk 

merumuskan prinsip, generalisasi dan memecahkan masalah seorang siswa harus 

mengetahui aturan-aturan yang relevan dan aturan-aturan ini didasarkan pada 

konsep yang diperolehnya. Konsep juga didefinisikan oleh Rosser (1984) sebagai 

suatu abstraksi yang mewakili satu kelas objek, kejadian, kegiatan, atau hubungan 

yang mempunyai atribut yang sama. Pemahaman konsep yang tidak benar secara 

terus menerus dapat mengakibatkan miskonsepsi pada siswa. Kesalahan konsep 

pada kimia merupakan suatu hal yang berlanjut dan dapat menghambat peserta 

didik mengaitkan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. 

Menurut pengamatan saat PPL-2, pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

IPA khususnya dalam mengajar kimia pada konsep hidrolisis garam cenderung 
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menggunakan metode pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional 

yang umum dilakukan menurut Gallet (1998) adalah metode mengajar secara 

transfer of knowledge yaitu guru berbicara atau bercerita, siswa hanya 

mendengarkan dan mencatat hal-hal yang disampaikan guru tersebut tanpa 

mengetahui dari mana fakta dan konsep itu ditemukan, serta lebih mementingkan 

hasil daripada makna belajar itu sendiri. 

Hidrolisis garam merupakan salah satu materi yang ada dalam kurikulum 

kimia kelas XI IPA SMA/MA. Konsep hidrolisis garam mempelajari tentang reaksi 

hidrolisis dan pH larutan garam. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Juwairiyah (2014) tentang kesulitan siswa dalam memahami konsep hidrolisis 

garam, siswa memiliki beragam kesulitan dalam memahami konsep hidrolisis 

garam antara lain: 1) hidrolisis garam dimaknai salah oleh siswa bahwa setiap 

garam akan mengalami hidrolisis dalam air dengan menghasilkan ion positif 

(kation) dan ion negatif (anion); 2) jenis-jenis garam dimaknai salah oleh siswa 

bahwa setiap garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat akan mengalami 

hidrolisis sempurna; 3) sifat larutan garam dimaknai salah oleh siswa bahwa setiap 

garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah akan bersifat netral tanpa 

menghubungkan harga tetapan ionisasi asam maupun basa. Penelitian hidrolisis 

garam juga pernah dilakukan oleh Febriani dkk (2018) yang mengungkapkan 

kesulitan siswa memahami konsep hidrolisis garam dimana persentase kesulitan 

siswa menganalisis sifat kation dan anion dalam larutan garam berdasarkan harga 

Ka dan Kb adalah 86%, persentase kesulitan siswa menentukan reaksi hidrolisis 

garam berdasarkan kekuatan asam atau basa penyususnnya adalah 65%, persentase 
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kesulitan siswa menentukan sifat keasaman larutan garam yang kation atau 

anionnya terhidrolisis adalah 79%, persentase kesulitan siswa menghitung dan 

menentukan harga pH suatu larutan garam adalah 70%, dan persentase kesulitan 

siswa menghitung nilai Ka, Kb dan Kh dalam hidrolisis garam adalah 71%. 

Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa bukan hanya dipengaruhi oleh proses 

belajar, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh buku teks yang digunakan. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2007, buku teks pelajaran 

yang sudah ditetapkan pemerintah dan telah memenuhi syarat untuk digunakan 

dalam proses belajar mengajar. Daftar buku teks pelajaran yang layak digunakan 

sesuai dengan kurikulum 2013 telah ditetapkan dalam Permendikbud RI Nomor 11 

Tahun 2015. Peraturan tersebut tidak tercantum buku teks pelajaran kimia yang 

layak digunakan sesuai dengan kurikulum 2013. 

Materi ajar yang dianalisis adalah materi ajar yang terdapat pada buku teks 

kimia SMA kurikulum 2013 yaitu buku yang diterbitkan oleh Erlangga dan 

Mediatama. Buku teks tersebut adalah buku teks yang digunakan Guru di sekolah 

tempat dilaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Tahun 2018/2019. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perlu dilakukan kajian tentang “Analisis 

Materi Ajar Kimia SMA/MA Kelas XI pada Konsep Hidrolisis Garam” agar potensi 

kesalahan konsep atau miskonsepsi yang ditimbulkan oleh buku teks dapat 

diminimalisir. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kesesuaian konsep hidrolisis garam pada materi ajar kimia 

SMA/MA Kelas XI  terhadap kurikulum 2013? 

2. Bagaimana struktur makro wacana dalam materi ajar Kimia SMA/MA 

Kelas XI pada konsep hidrolisis garam? 

3. Proposisi apa saja yang berpotensi menimbulkan kesalahan konsep yang 

terdapat dalam materi ajar kimia SMA/MA Kelas XI pada konsep hidrolisis 

garam? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan kesesuaian konsep hidrolisis garam pada materi ajar kimia 

SMA/MA Kelas XI  terhadap kurikulum 2013. 

2. Mendeskripsikan struktur makro wacana dalam materi ajar kimia SMA/MA 

Kelas XI pada konsep hidrolisis garam. 

3. Mendeskripsikan proposisi yang berpotensi kesalahan konsep yang terdapat 

dalam materi ajar kimia SMA/MA Kelas XI pada konsep hidrolisis garam. 

 

1.4 Batasan Masalah 

1. Buku teks kimia untuk SMA/MA Kelas XI penulis Unggul dan Buku teks 

kimia untuk SMA/MA Kelas XI Suparmin dkk. 

2. Pokok bahasan yang dianalisis hanya pada materi hidrolisis garam. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat 

digunakan sebagai acuan atau panduan pendidik dalam memilih buku teks pelajaran 

yang tepat, serta dapat dimanfaatkan sebagai sarana informsi untuk penelitian 

selanjutnya. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu untuk: 

1. Memberikan pengetahuan kepada guru tentang kriteria buku teks yang baik 

untuk digunakan siswa. 

2. Membantu guru dalam memilih buku teks yang akan digunakan siswa untuk 

belajar mandiri. 

3. Menjadi salah satu pertimbangan bagi penerbit dan editor dalam menyusun 

buku teks kimia SMA. 

 

1.6 Definisi Istilah 

1. Buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang 

merupakan buku standar, yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu 

untuk maksud-maksud dan tujuan instruksional, diperlengkapi dengan 

sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para 

pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat 

menunjang suatu program pengajaran (Tarigan, 1986). 
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2. Analisis adalah suatu usaha mengurai suatu masalah atau fokus kajian 

menjadi bagian-bagian (decomposition) sehingga susunan/tatanan bentuk 

sesuatu yang diurai itu tampak jelas (Satori dan Komariyah, 2014). 

3. Materi ajar adalah seperangkat materi/substansi pelajaran yang disususn 

secara sistematis dan menampilkan kompetensi yang akan dikuasai oleh 

siswa dalam kegiatan pembelajaran (Sukmadinata dan Erliana, 2012). 

4. Konsep adalah suatu abstraksi yang mewakili suatu kelas objek, kejadian-

kejadian, kegiatan-kegiatan atau hubungan-hubungan yang mempunyai 

atribut yang sama (Rosser, 1984). 

5. Hidrolisis garam merupakan salah satu materi yang ada dalam kurikulum 

kimia kelas XI IPA SMA/MA. 

6. Proposisi adalah konsep dasar atau gagasan pokok nilai kebenaran dari suatu 

ungkapan (Siregar, 1994). 

7. Proposisi makro merupakan proposisi yang diturunkan dari proposisi yang 

telah terbentuk (Siregar, 1994). 

8. Proposisi mikro merupakan proposisi yang diturunkan langsung dari teks 

dasar (Siregar, 1994). 

9. Kesalahan konsep (Miskonsepsi) adalah suatu konsepsi yang tidak sesuai 

dengan konsep para ahli atau konsep ilmiah, dengan kata lain juga 

miskonsepsi merupakan pengertian tidak akurat tentang konsep, 

penggunaan konsep yang salah, klasifikasi contoh-contoh yang tidak benar 

tentang penerapan konsep, pemaknaan konsep yang berbeda, kekacauan 
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konsep yang berbeda, dan hubungan hierarki antarkonsep yang tidak benar 

(Taluka, 2013). 

 


