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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penilaian merupakan proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk 

mengumpulkan informasi tentang keberhasilan belajar siswa dan bermanfaat 

untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran (Basuki dan Hariyanto, 2014). 

Proses ini sangat penting dalam rangka membuat keputusan berdasarkan kriteria 

dan pertimbangan tertentu. Keputusan tersebut bersangkutan langsung dengan 

siswa, seperti nilai yang akan diberikan atau keputusan tentang kenaikan kelas dan 

kelulusan. 

Pada pembelajaran kimia, penilaian praktikum merupakan bagian penting 

dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kemampuan dan 

keterampilan siswa dalam melakukan kegiatan laboratorium. Hal ini berfungsi 

untuk menentukan hasil belajar siswa dan memperbaiki program praktikum itu 

sendiri. Penilaian praktikum berkaitan dengan penilaian keterampilan 

(psikomotor). Menurut Arikunto (2015) psikomotor berhubungan dengan kata 

“motor, sensory-motor atau percetual-motor” dimana perceptual-motor 

merupakan kombinasi dari kemampuan kognitif dan gerakan. Begitu juga dalam 

kegiatan-kegiatan praktikum di laboratorium tidak hanya terdapat ranah 

psikomotor, juga ada ranah kognitif dan afektif yang saling berhubungan 

membentuk gerakan terarah dalam melakukan kegiatan praktikum. Firman (2013) 

menyatakan bahwa terdapat empat macam metode untuk menilai hasil belajar 

dalam kegiatan laboratorium, yaitu penilaian berkesinambungan (continuous 

assessment), penilaian terhadap laporan praktikum, tes tertulis, serta tes praktik.  

Penilaian praktikum yang dilakukan pada akhir tahun ajar atau periode 

pembelajaran disebut dengan penilaian sumatif. Menurut McMillan (2008) 

penilaian sumatif bertujuan mendokumentasikan kemampuan siswa dengan 

menggunakan pengujian standar. Contoh penilaian sumatif adalah ujian semester, 

ujian akhir sekolah, dan ujian nasional. Penilaian praktikum yang biasa dilakukan 
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pada ujian akhir sekolah adalah tes praktik. Selama ini penilaian praktikum yang 

dilakukan pada ujian akhir sekolah tidak memiliki tes standar praktikum tidak 

seperti pada ujian nasional yang menggunakan tes yang sama di seluruh 

Indonesia. Selain itu, tes praktik yang diadakan pada masing-masing sekolah 

berbeda-beda, disesuaikan dengan alat dan bahan yang tersedia pada laboratorium 

sekolah tersebut. 

Kurikulum Cambridge menyediakan dua bentuk penilaian psikomotor pada 

penilaian sumatif, tidak hanya dalam bentuk praktik (Practical Test), tetapi juga 

berupa tes tertulis yang disebut dengan Alternative to Pratical. Salah satu program 

Cambridge untuk mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikan adalah 

Cambridge Ordinary Level (O Level) dan telah diakui secara internasional. 

Cambridge O Level merupakan program yang diperuntukkan untuk siswa usia 14-

16 tahun tingkat Cambridge Secondary tahap 2 dan dapat digunakan oleh negara-

negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. 

Beberapa negara yang telah menggunakan program ini adalah Malaysia, 

Singapura, Hongkong, dan lain-lain.  

Cambridge O Level terdiri dari empat paper yaitu paper 1 (Multiple 

Choice), paper 2 (Theory), paper 3 (Practical test), dan paper 4 (Alternative to 

Practical). Paper 1 dan paper 2 menguji pengetahuan sedangkan paper 3 dan 

paper 4 menguji keterampilan siswa. Tes praktik (Practical Test) merupakan tes 

yang menguji kemampuan praktik siswa sesuai instruksi yang diberikan berupa 

pilihan set praktikum yang harus dilakukan siswa, sedangkan tes alternatif untuk 

praktikum (Alternative to Pratical) menguji kemampuan intelektual siswa 

mengenai kegiatan praktikum. Berdasarkan silabus Cambridge Ordinary Level 

Chemistry, paper 4 memiliki kedudukan yang sama dengan paper 3. Pada paper 4 

Cambridge O Level terdapat tiga belas topik utama yaitu stoikiometri, elektrolis, 

logam, pemisahan campuran, laju reaksi, asam, basa dan garam, reaksi redoks, 

kinetika, udara dan oksigen. Proses yang diukur dalam soal-soal paper 4 yaitu 

melibatkan penggunaan cara berfikir, aktivitas-aktivitas praktikum, dan cara 

penyampaian ide-ide serta penemuan-penemuan dalam kegiatan praktikum kimia 



3 

 

 
Lisa Aulia Ikhsani, 2015 
PENGEMBANGAN DAN VALIDASI TES PRAKTIKUM TERTULIS PADA PERCOBAAN FAKTOR-
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LAJU REAKSI MENGGUNAKAN  PAPER 4 CAMBRIDGE O LEVEL 
SEBAGAI RUJUKAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

di laboratorium. Pada paper 3, hanya terdapat dua atau tiga topik percobaan beda 

halnya dengan paper 4 yang dapat mencakup semua topik percobaan yang telah 

dipraktikumkan. 

Tes praktikum tertulis dapat digunakan sebagai tes standar sama halnya 

dengan ujian nasional memiliki tes standar yang digunakan di seluruh Indonesia, 

sehingga lebih memudahkan untuk melihat ketercapaian siswa dalam kegiatan 

praktikum secara nasional. Jika menggunakan tes praktik, maka akan 

membutuhkan waktu yang lama dalam penilaiannya dan membutuhkan peralatan, 

bahan, dan tenaga kerja yang banyak dalam pelaksanaannya. Pengembangan tes 

praktikum tertulis sebelumnya pernah dilakukan oleh Nurfaridah (2010) yang 

mengembangkan tes tertulis sebagai alternatif tes kinerja pada praktikum kenaikan 

titik didih larutan nonelektrolit. Tes praktikum tertulis yang dikembangkan pada 

penelitian sebelumnya diperuntukkan untuk penilaian formatif. Penilaian 

dilakukan dalam proses pembelajaran dengan mengadakan praktikum secara 

berkelompok sebelum diadakan tes praktikum tertulis pada akhir jam 

pembelajaran. Hal ini yang mendorong penulis mengembangkan tes praktikum 

tertulis yang selaras dengan paper 4 (Alternative to Practical) untuk melihat 

ketercapaian siswa terhadap kemampuan keterampilan pada percobaan yang 

pernah dilakukan atau diamati. Diharapkan tes praktikum tertulis dapat dijadikan 

tes alternatif untuk menilai keterampilan pada ujian akhir sekolah.  

Percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi merupakan salah 

satu materi dalam penilaian keterampilan pada kurikulum 2013. Serta percobaan 

faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi juga merupakan salah satu 

percobaan yang dijadikan materi tes pada ujian akhir sekolah. Pada percobaan ini 

banyak keterampilan laboratorium yang bisa dinilai. Oleh karena itu, judul 

penelitian ini adalah “Pengembangan dan validasi tes praktikum tertulis pada 

percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan paper 4 

Cambridge O Level sebagai rujukan”. 

 

B. Identifikasi Masalah 
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Di atas dipaparkan bahwa penilaian praktikum merupakan bagian penting 

dalam pembelajaran kimia sebagai penentu keberhasilan siswa dalam kegiatan 

laboratorium. Selama ini tes praktikum pada ujian akhir sekolah (UAS) hanya 

ditentukan oleh sekolah masing-masing dan tidak ada tes standar. Jika telah 

dikembangkan tes praktikum tertulis yang menggunakan paper 4 Cambrigde O 

Level sebagai rujukan dan melihat ketergantian tes praktikum tertulis yang 

dikembangkan dengan tes praktik sebagai tes alternatif untuk menilai 

keterampilan siswa dalam melakukan percobaan faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi, maka dimasa mendatang diharapkan tes praktikum 

pada ujian akhir sekolah yaitu berupa tes praktikum tertulis sebagai tes alternatif 

menggantikan tes praktik. 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan 

penelitian ini adalah “Bagaimana validitas dan reliabilitas tes praktikum tertulis 

yang dikembangkan pada percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju 

reaksi?” 

Untuk mempermudah pengkajian secara sistematis terhadap masalah yang 

akan diteliti, maka rumusan masalah tersebut dapat dijabarkan dalam pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana validitas konten tes praktikum tertulis yang dikembangkan 

mengenai percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? 

2. Bagaimana reliabilitas tes praktikum tertulis yang dikembangkan 

mengenai percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? 

3. Bagaimana validitas konkuren tes praktikum tertulis yang dikembangkan 

mengenai percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? 

4. Bagaimana sikap siswa terhadap tes praktikum tertulis yang dikembangkan 

tentang percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? 

 

D. Pembatasan Masalah Penelitian 
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Pada kurikulum 2013, penilaian keterampilan dimulai dari proses 

merancang, melakukan, dan menyimpulkan, serta menyajikan hasil. Dikarenakan 

tes praktikum tertulis diperuntukkan untuk penilaian sumatif dan adanya 

penyesuaian dengan tes praktik yang menilai keterampilan siswa secara 

perorangan, serta digunakan untuk uji validitas konkuren tes praktikum tertulis 

dengan tes praktik. Maka penelitian ini hanya mengutamakan pengembangan tes 

praktikum tertulis pada tahap melakukan percobaan faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh tes praktikum tertulis yang 

valid dan reliabel dan dapat digunakan sebagai tes alternatif untuk menggantikan 

tes praktikum dalam melakukan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju 

reaksi pada penilaian sumatif. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah tes yang 

dikembangkan dapat digunakan sebagai tes alternatif praktikum untuk menilai 

keterampilan dalam skala yang lebih luas seperti ujian akhir sekolah (UAS) dan 

hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam penelitian sejenis dengan topik 

berbeda. 

 


