
66 

 

 
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 

 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, hasil temuan, dan pembahasan yang telah 

dikemukakan dapat ditarik kesimpulkan sebagai berikut: 

1. Validitas konten dinilai melalui pertimbangan para pakar (expert judgement) 

terhadap tes yang disusun. Soal tes praktikum tertulis yang dikembangkan 

memiliki validitas konten dengan CVI sebesar 0,833 dikategorikan tes yang 

memiliki validitas konten baik. 

2. Reliabilitas tes praktikum tertulis diperoleh sebesar 0,673 dari nilai koefisien 

Cronbach’s alpha. Tes praktikum tertulis ini dikategorikan tinggi. 

Berdasarkan analisis butir soal, terdapat dua soal yang kurang baik 

berdasarkan tingkat kesukaran dan daya pembeda. Selain itu, terdapat dua 

soal yang kurang baik berdasarkan daya pembeda. 

3. Validitas konkuren tes praktikum tertulis dilihat berdasarkan koefisien 

korelasi tes praktikum tertulis dengan tes praktik. Diperoleh nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,715 termasuk kedalam kriteria tinggi. Ini menandakan 

bahwa tes praktikum tertulis mampu menjadi tes alternatif  menggantikan tes 

praktik dalam menilai keterampilan siswa pada penilaian sumatif. 

4. Sikap siswa cenderung positif pada indikator ketertarikkan siswa terhadap tes 

praktikum tertulis yang dikembangkan. Siswa memiliki ketertarikan lebih 

pada soal yang dilengkapi dengan gambar. Selain itu, sikap siswa cenderung 

netral pada indikator pemahaman dan keefektifan tes praktikum tertulis yang 

dikembangkan.  

 

 

 

 

 



67 

 

 
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 

 
 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan,peneliti 

menyarankan hal-hal berikut: 

1. Guru dapat menggunakan soal-soal dalam bentuk tes praktikum tertulis 

sebagai tes alternatif dalam penilaian praktikum. Tes praktikum tertulis dapat 

membantu guru menilai keterampilan siswa pada penilaian sumatif, 

dikarenakan menggunakan tes praktik pada penilaian sumatif membutuhkan 

waktu yang lama, peralatan laboratorium yang banyak, dan memerlukan 

banyak observer untuk mengamati proses praktikum dengan jumlah siswa 

yang tidak sedikit. 

2. Bagi peneliti berikutnya dapat mengembangkan tes praktikum tertulis lebih 

lanjut dengan materi kimia yang lain atau dengan ruang lingkup yang lebih 

besar. Peneliti diharapkan mengembangkan tes praktikum tertulis dalam 

bentuk objektif yang dilengkapi oleh gambar. Selain itu, peneliti harus 

memperhatikan waktu pelaksanaan tes, sehingga data yang diperoleh lebih 

tepat dan akurat. 
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