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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Tiga aspek utama dalam komponen sistem pendidikan adalah Kurikulum, 

Pembelajaran,dan Penilaian. Kurikulum merupakan aspek yang paling 

menentukan  dalam proses pembelajaran dan penilaian, karena ketika sebuah 

kurikulum mengalami pergantian maka aspek pembelajaran dan penilaian pun 

berganti mengikuti kurikulum yang diterapkan. Tertera pada Permendikbud 

Nomor 69 tahun 2013, kompetensi inti mata pelajaran kimia SMA pada 

kurikulum 2013 yaitu siswa dituntut untuk memahami, menerapkan, dan 

menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Hal 

tersebut terkait dengan penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedual pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. Hal ini sejalan dengan yang diungkap oleh 

Anderson dan Krathwohl (2010, hlm.62) mengenai dimensi pengetahuan yang 

harus dicapai oleh siswa yang mencakup pengetahuan faktual, konseptual, dan 

prosedural.  

Pendidik seharusnya tidak hanya menggunakan berbagai representasi dalam 

pengajaran di kelas, tapi juga harus mendesain sebuah asesmen untuk 

meningkatkan pemahaman siswa pada berbagai level representasi berbeda yang 

biasa digunakan dalam pelajaran kimia (Hinton & Nakhleh dalam Davidowitz, 

2009, hlm.177).Dengan kata lain, selain dalam pembelajaran, penggambaran 

secara visual dalam bentuk tes juga penting untuk dilakukan karena menurut 

Evans dan Seddan (1978, hlm.313) representasi piktorial sangat penting dalam 

dunia sains dan pendidikan. 

Stevens dkk (2001, hlm.97) mengungkapkan bahwa kombinasi proses verbal 

dan visual dalam tes piktorial dapat membuat peningkatan kepekaan (sensitivitas) 

pada kapasitas memori secara keseluruhan. Selain itu, bentuk piktorial juga dapat 
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meningkatkan memori jangka panjang dibandingkan bentuk verbal yang hanya 

dapat meningkatkan memori jangka pendek. Salah satu penelitian yang 

menggunakan bentuk piktorial untuk mengevaluasi pemahaman konsep adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Devetak pada tahun 2004. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengevaluasi pemahaman konsep kimia pada siswa sekolah menengah dan 

mahasiswa terkait materi larutan, asam dan basamenggunakan salah satu bentuk 

piktorial yaitu diagram.Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa subjek penelitian 

mendapatkan pemahaman yang lebih baik ketika mengerjakan soal yang 

melibatkan diagram sebagai bentuk piktorial tersebut. Tes berbentuk gambar 

dilakukan untuk membantu siswa menarik kesimpulan, mengidentifikasi sebab-

akibat, mengkategorikan ide, menunjukan urutan dan hubungan serta 

mengorganisasi pikiran (Marganof, et al.,2006). Dalam tes ini siswa diminta 

untuk menganalisis fakta, mendapatkan konsep dan menyelesaikan masalah 

berdasarkan gambar-gambar yang tersedia yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diberikan. Tiap butir soal yang dikembangkan mengacu pada 

penguasaan pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural.Tes piktorial 

merupakan tes bergambar untuk membuat siswa melihat ide-ide secara lebih 

mudah dengan gambar dan diagram (Danili dan Reid, 2006, hlm.71). 

Munadi (2008)  mengungkapkan bahwa pada umumnya hasil tes kimia siswa 

memberikan nilai yang rendah. Salah satu faktor penyebabnya karena siswa 

kurang memahami masalah yang disajikan di dalam soal yang diberikan. Selain 

itu, lemahnya kemampuan siswa untuk menginterpretasikan suatu soal jika 

disajikan dalam bentuk naratif. Masalah ini akan semakin kompleks apabila 

materi yang disampaikan memiliki tingkat abstraksi yang tinggi terutama pada 

mata pelajaran sains khususnya kimia. Salah satu cara yang dapat digunakan 

untuk mengurangi tingkat abstraksi adalah dengan menggunakan piktorial sebagai 

alat bantu pengganti teks naratif. Maka dari itu dibutuhkan satu alat evaluasi 

dengan menggunakan piktorial sebagai alat bantu yang dapat mempermudah 

siswa. Penggunaan piktorial sebagai alat evaluasi alternatif dalam pendidikan 

dikatakan penting untuk mengetahui hasil belajar siswa (Koegh dan Naylor, 

1999), dikarenakan penggunaan model konkret, representasi piktorial, animasi, 
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dan simulasi dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep kimia 

(Tasker & Dalton, 2006 dalam Chittleborough & Treagust, 2007, hlm.275). Selain 

itu,  bentuk visual seperti gambar, kolom, tabel, diagram, grafik, dan peta konsep 

dapat sangat membantu siswa dalam mencerna dan menyusun kembali informasi 

dalam sebuah teks (Tavassoli dkk, 2013), sehingga menurut Oleyede (2011) 

penggunaan tes piktorial lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

Tindakanasesmen yang biasa digunakan untuk mengukur kemampuan 

kognitif dilakukan secara tertulis menggunakan alat ukur yang memiliki validitas 

dan reliabilitas tinggi. Alat ukur untuk tes tertulis ini salah satunya dapat berupa 

soal pilihan berganda. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh McColskey & 

O’Sullivan (2000) bahwa pengetahuan dasar secara efektif dapat dinilai dengan 

tes pilihan berganda. Artinya, bentuk tes ini dapat digunakan untuk mengukur 

setiap kemampuan dalam domain kognitif, bersifat terbuka, dan menambah 

kejelasan soal yang diajukan. Pilihan berganda dapat digunakan secara fleksibel 

dalam soal yang kompleks dan dapat digunakan untuk menanyakan pada siswa 

mengenai pertanyaan yang meliputi semua level berpikir (McColskey & 

O’Sullivan, 2000). 

Bentuk tes pilihan berganda saat ini masih menjadi alternatif dalam 

keperluan pengukuran aspek kognitif siswa. Soal ujian nasional yang digunakan 

untuk menentukan kelulusan siswa masih menggunakan bentuk pilihan berganda 

dengan tujuan memudahkan pemeriksaan. Soal ujian sekolah yang dibuat oleh 

setiap guru mata pelajaran yang terdiri dari soal bentuk pilihan berganda dan esai 

pada kenyataannya memiliki proporsi soal bentuk pilihan berganda yang lebih 

banyak dibandingkan soal bentuk esai. Soal tes masuk perguruan tinggi dan soal 

olimpiade tingkat awal pun masih menggunakan soal bentuk pilihan berganda 

karena melihat berbagai kelebihannya dibanding soal bentuk lain. Namun, soal 

bentuk pilihan berganda untuk mata pelajaran sains, terutama kimia saat ini masih 

didominasi oleh bentuk narasi. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman 

konsep siswa dalam materi tertentu biasanya guru menyusun bentuk pertanyaan 

yang penuh dengan kalimat. Padahal pemahaman bentuk verbal (kata-kata) 

bersifat jangka pendek dibandingkan pemahaman bentuk visual (gambar). 
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Tindakan asesmen juga dapat digunakan untuk melihat sejauhmanatingkatan 

pengetahuan yang telah dicapai siswa berdasarkan konsep yang telah diterima 

selama pembelajaran. Satu tahap penting dalam asesmen adalah pengumpulan 

informasi yang disebut pengukuran (Firman, 2000). Pengukuran ini digunakan 

untuk melihat hasil belajar peserta didik salah satunya berupa pengetahuan 

(kemampuan kognitif).  

Mata pelajaran kimia yang termasuk ke dalam mata pelajaran sains di 

sekolah juga tidak terlepas dari tindakan asesmen. Secara umum, tujuan sebagian 

besar asesmen dalam mata pelajaran sains adalah mengingat kembali (recall) 

fakta-fakta, konsep-konsep, atau suatu prosedur tertentu yang telah dijelaskan 

sebelumnya (McColskey & O’Sullivan, 2000, hlm.49). Gagasan tersebut sejalan 

dengan tuntutan kurikulum saat ini tentang sistem penilaian (asesmen) agar alat 

ukur yang digunakan dalam penilaian kognitif mata pelajaran sains bertujuan 

untuk mengukur pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, dan pengetahuan 

prosedural yang termasuk ke dalam kemampuan kognitif tingkat tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian Peter et al. (2007, hlm.40), materi laju reaksi 

yang di dalamnya terdapat sub materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju 

reaksi berada pada peringkat ke-7 yang menduduki kategori materi kimia yang 

mempunyai tingkat abstraksi tinggi. Dengankeabstrakan yang cukup tinggi, 

materiini tentunya memerlukanbentukpenggambaransecara visual tidak hanya 

dalam media pembelajaran tapi juga dalam penyusunan tes sebagai alat ukur 

dalam sistem evaluasi. 

Dengan mempertimbangkan uraian di latar belakang, maka peneliti merasa 

perlu mengembangkan tes pictorial bentuk pilihan berganda sebagai instrument 

dalam mengukur dimensi pengetahuan siswa SMA. Sesuai dengan hal tersebut, 

maka judul skripsi yang peneliti ambil yaitu: 

“Pengembangan Tes Pictorial Bentuk Pilihan Ganda Untuk Mengukur 

Pengetahuan Faktual, Konseptual dan Prosedural Siswa pada Sub Materi Faktor-

faktor yang Mempengaruhi  Laju Reaksi”. 

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 
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Masih sedikitnya alat evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur 

pengetahuan konseptual siswa sebagai pendukung pelaksanaan kurikulum 2013 

serta untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian pengetahuan yang diperoleh 

oleh siswa setelah mempelajari materi laju reaksi khususnya faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi, diperlukan penggunaan alat evaluasi yang dapat benar-

benar mengeksplorasi kemampuan tersebut. Oleh karena itu, peneliti ingin 

mengembangkan instrumen sebagai alat evaluasi yang dapat digunakan untuk 

mengukur dimensi pengetahuansiswa dalam bentuk yang mudah dipahami oleh 

siswa. 

 

C. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah 

yang diajukan untuk penelitian ini adalah : “Bagaimana mengembangkan soal tes 

piktorial  pada sub materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi”. 

Rumusan tersebut diuraikan lebih lanjut menjadi sub rumusan masalah berikut. 

1. Apakah butir soal tes piktorial pada materi faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi yang dikembangkan merupakan butir soal yang 

baik dilihat dari nilai validitas isi, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya 

pembeda berdasarkan pengujian di lapangan? 

2. Bagaimanakah hasil pengukuran dimensi pengetahuan siswa dengan tes 

piktorial bentuk pilihan ganda pada submateri faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi yang dikembangkan? 

3. Bagaimana tanggapan siswa mengenai tes piktorial yang dikembangkan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen tes pictorial yang 

valid dan reliabel untuk  mengukur pengetahuan faktual, konseptual, dan 

proseduralsiswa pada materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini secara praktisadalah: 
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1. Bagi guru dapat dijadikan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk 

mengukur pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural siswa. 

2. Bagi peneliti lain diharapkan memperoleh gambaran mengenai 

pengembangan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi 

pengetahuan siswa. 

 

F. Struktur Organisasi Penelitian 

Untuk memahami alur berpikir dalam penulisan skripsi ini, diperlukan 

struktur organisasi yang disusun secara sistematis. Skripsi ini terdiri atas lima bab 

dari Bab I Pendahuluan; Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian; Bab 

IV Hasil dan Pembahasan; serta Bab V Kesimpulan dan Saran. Setiap bab terdiri 

dari bagian bab yang disusun secara terstruktur sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan. 

Bab I Pendahuluan terdiri dari enam bagian bab yaitu Latar Belakang Penelitian, 

Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

serta Struktur Organisasi Skripsi. Bab II Kajian Pustaka terdiri dari satu bagian 

bab yaitu Kajian Pustaka,. Kajian pustaka yang disajikan terdiri dari pengertian tes 

piktorial, pengembangan tes, validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, serta daya 

pembeda,  pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan tinjauan materi laju 

reaksi. Bab III Metodologi Penelitian terdiri dari lima bagian bab yaitu Lokasi dan 

subjek penelitian, Desain Penelitian, Definisi Operasional, Instrumen Penelitian, 

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Pengolahan Data. Bab IV Hasil Penelitian 

dan Pembahasan terdiri dari 4 bagian bab, yaitu Hasil Analisis Data dan 

Pembahasan dari setiap pertanyaan penelitian. Bab V Kesimpulan dan Saran 

terdiri dari dua bagian bab, yaitu Kesimpulan dan Saran.  

Daftar pustaka berisi semua sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan 

skripsi. Lampiran berisi semua dokumen yang digunakan dalam penelitian. 

 

 


