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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) letak miskonsepsi siswa 

kelas VIII MTs Hasyim Asy’ari dalam menyelesaikan soal cerita materi sistem 

persamaan linear dua variabel berdasarkan Certainty of Response Index (CRI), (2) 

faktor-faktor yang dapat menyebabkan miskonsepsi siswa kelas VIII MTs Hasyim 

Asy’ari dalam menyelesaikan soal cerita materi sistem persamaan linear dua variabel.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini dilakukan di kelas VIII-B MTs Hasyim 

Asy’ari dengan menggunakan metode tes dan wawancara. Teknik analisis data 

menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Sebagai alat pengumpul data telah 

digunakan instrumen penelitian berupa soal pilihan ganda beralasan yang disertai skala 

CRI sebanyak 5 soal. Siswa dalam menjawab soal diminta untuk memilih pilihan 

jawaban yang ada, serta diminta untuk membubuhkan nilai CRI (0-5) yang besarnya 

sesuai dengan tingkat kepercayaannya dalam menjawab soal-soal tersebut. Seorang siswa 

dapat dinyatakan mengalami miskonsepsi atau tidak tahu konsep dengan cara 

membandingkan benar tidaknya jawaban pertanyaan yang diberikan dengan nilai CRI 

yang diisi siswa. Tepat tidaknya penganalisisan miskonsepsi siswa sangat bergantung 

kepada kejujuran siswa dalam mengisi skala CRI pada setiap soal.  

Berdasarkan analisis data, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) letak 

miskonsepsi yang dialami siswa meliputi: kekurangan pengetahuan (a lack of 

knowledge), menjawab benar dengan menebak (luck guess), miskonsepsi dan 

menguasai konsep dengan baik, (2) faktor menyebabkan miskonsepsi siswa kelas 

VIII MTs Hasyim Asy’ari dalam menyelesaikan soal cerita materi sistem persamaan 

linear dua variabel meliputi: kurangnya siswa latihan soal mengenai materi yang 

diajarkan untuk dapat mengembangkan pengetahuannya. Siswa kurang mengerti 

makna kata-kata, simbol-simbol dan istilah-istilah dalam soal.  
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