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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kimia merupakan salah satu mata pelajaran penting di Sekolah Menengah 

Atas (SMA). Mata pelajaran kimia diujinasionalkan sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah no. 59 tahun 2011 bab VI Pasal 18 (Permendikbud, 2011). Siswa 

sering mengalami miskonsepsi dan merasa kesulitan dalam memahami 

pembelajaran kimia karena materinya yang cukup banyak, terdapat konsep yang 

abstrak, banyaknya perhitungan dan memerlukan pemahaman secara baik. 

(Harahap, 2012). Belajar kimia tidak lepas dari fakta, konsep, dan prinsip, 

ketiganya terkait dalam suatu sistem (Istijabatun, 2008). Faktor penyebab 

kesulitan siswa antara lain kurangnya minat dan perhatian siswa pada saat proses 

pembelajaran berlangsung, kesiapan siswa dalam menerima konsep baru, 

penekanan pada konsep-konsep prasyarat yang penting, penanaman konsep, 

strategi belajar, dan kurangnya variasi latihan soal (Marsita, 2010). Kesulitan 

memahami materi kimia dapat diatasi dengan melakukan pengajaran yang efektif. 

Pengajaran efektif dapat terjadi jika siswa melibatkan dirinya dalam 

aktifitas belajar, selain itu siswa juga dibiasakan untuk berbeda pendapat 

sehingga menjadi sosok yang cerdas dan kritis (Kyriacou, 2011:42). Tuntutan 

pendidikan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat 2 menyebutkan bahwa kurikulum pada 

semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi 

sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. Guru kimia 

diharapkan memperkenalkan materi kimia dengan lebih menarik, memberikan 

motivasi dan merangsang aktivitas siswa terhadap pokok bahasan, sehingga siswa 

tidak merasa kesulitan dalam menanamkan pemahaman terhadap konsep dasar 

materi kimia. 

Hasil wawancara yang dilakukan tanggal 02 Desember 2014 pada siswa 

kelas XI IPA 2 di SMA Negeri 10 Pontianak mengatakan bahwa materi 

hidrokarbon adalah materi yang dianggap sulit bagi siswa. Siswa kesulitan 

memberikan nama rantai karbon dan mengambarkan struktur kimianya. Siswa 
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cenderung belajar dengan cara menghapal, padahal materi hidrokarbon dipelajari 

dengan cara memahami materi. Materi hidrokarbon merupakan salah satu materi 

yang penting di kelas X karena materi hidrokarbon merupakan materi prasyarat 

untuk materi selanjutnya di kelas XII, seperti minyak bumi dan senyawa turunan 

alkana. Ketidaktuntasan materi hidrokarbon akan berdampak pada ketidaktuntasan 

materi selanjutnya yang diperlihatkan dari hasil belajar siswa yaitu 

ketidaktuntasan materi minyak bumi sebanyak 79,38 % dan ketidaktuntasan 

materi senyawa turunan alkana sebanyak 79,24 % (Lampiran A-5). 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia masih tergolong rendah. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai harian siswa (Lampiran A-4) dengan kriteria nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) sebesar 75, dan salah satu mata pelajaran 

kimia yang memiliki ketidaktuntasan tertinggi ialah pada materi hidrokarbon 

yakni sebesar 67,40 %. Menurut salah satu siswa kelas X IPA 2 SMA Negeri 10 

Pontianak yang  berkemampuan sedang (Lampiran A-2), soal yang digunakan 

pada evaluasi setiap materi berupa pilihan ganda dan esai.  

Menurut salah satu wawancara yang dilakukan kepada siswa pada tanggal 

12 Desember 2014 evaluasi yang terdapat di sekolah berupa pilihan ganda dan 

esai. Menurut siswa pada soal pilihan ganda, waktu pengerjaan soal pilihan ganda 

yang diberikan dalam bentuk perhitungan cenderung memerlukan waktu yang 

lama dalam pengerjaannya, bahasa yang digunakan terkadang sulit dipahami dan 

memiliki pilihan jawaban yang menjebak. Untuk soal dalam bentuk  esai siswa 

harus menjelaskan secara rinci dan dalam satu soal terdapat beberapa poin soal 

yang harus dijelaskan. Terkadang siswa yang memiliki kemampuan tinggi 

memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang berkemampuan 

rendah, hal ini dikarenakan siswa dengan kemampuan tinggi terkecoh dengan 

pilihan jawaban  yang terdapat pada soal pilihan ganda, sehingga membuat siswa 

tidak yakin dan kebingungan dengan jawaban siswa tetapi untuk siswa yang 

berkemampuan rendah siswa hanya mengandalkan jawaban dari teman, menerka-

nerka serta keberuntungan yang menyebabkan nilai siswa lebih tinggi dari teman 

yang lainnya.  
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 Beberapa kelemahan dan permasalahan pada soal dalam bentuk pilihan 

ganda dan esai. Menurut Latifah (2014), permasalahan yang terjadi pada sistem 

lama atau sistem yang berjalan saat ini, yaitu  ketika siswa menjawab salah satu 

option pada soal. Kemungkinan besar jika siswa tidak mengetahui pilihan 

jawaban yang tepat siswa menjawab dengan menerka-nerka dan alasan dibalik 

jawaban siswa tidak diketahui sehingga diperlukan penelusuran melalui kertas 

buram. Kelemahan pilihan ganda ini ternyata soal dalam bentuk esai juga belum 

cukup mengatasi kekurangan soal pilihan ganda. Hal ini dikarenakan soal esai 

memiliki reliabilitas tes rendah dalam pengerjaan dan pengoreksian, serta 

memerlukan waktu yang cukup lama dalam pengoreksiannya. Soal tes esai juga 

memiliki keterbatasan dalam memenuhi materi, serta sejauh mana pemeriksa 

jawaban tersebut dapat dipercaya kemampuannya untuk memberikan penilaian 

(Suwarto, 2013), hal inilah yang mengakibatkan soal esai menjadi tidak sepraktis 

soal pilihan ganda (Nugraheni, 2013). 

  Tes diagnostik pilihan ganda yang alasannya dikosongkan juga masih 

belum cukup memperbaiki kekurangan tes yang ada di sekolah karena pada soal 

tes seperti ini siswa sering hanya menjawab soalnya saja tetapi pada alasannya 

tetap saja dikosongkan. Menurut Krishnan	 &	 Howe	 (1994)	 soal	 two-tier	

multiple	 choice	 item	 ini	 mirip	 dengan	 soal	 pilihan	 ganda,	 perbedaannya	

adalah	 pada	 soal	 ini	 siswa	 disuruh	 memberikan	 alasan	 terhadap	 jawaban	

yang	dipilihnya. Bentuk soal ini juga masih memiliki kelemahan salah satunya 

yakni untuk memahami alasan yang diberikan oleh siswa diperlukan penilaian, 

dan dapat menimbulkan miskonsepsi, hal ini dapat dilihat ketika siswa terkadang 

hanya menjawab pertanyaan pilihan gandanya saja tetapi pada jawaban alasan 

siswa dikosongkan. Kekurangan dari tes pilihan ganda, esai dan tes diagnostik 

pilihan ganda disertai alasan dapat diatasi dengan menggunakan tes diagnostik 

pilihan ganda dua tingkat.	

Tes diagnostik pilihan ganda dua tingkat yang dikembangkan adalah tes 

diagnostik yang berbentuk pilihan ganda yang terdiri dari dua tingkat. Tingkat 

pertama adalah butir tes yang mengungkap suatu konsep tertentu dan tingkat yang 

kedua adalah butir tes yang mengungkap alasan responden tentang jawaban yang 



4	
	

	
	

diberikan pada butir tes yang pertama. Tes diagnostik pilihan ganda dua tingkat 

adalah bentuk pilihan ganda yang alasannya sudah disediakan dan harus dipilih 

oleh siswa (Shidiq, 2014). Keunggulan tes diagnostik pilihan ganda dua tingkat 

yaitu dapat mengungkap alasan balik opsi yang dipilih siswa, hal ini secara tidak 

langsung mengurangi tingkat kesalahan yaitu kemungkinan siswa menebak 

jawaban karena pada tes ini jawaban siswa dianggap benar jika pilihan tier 

pertama dan kedua dijawab benar oleh siswa.  

Tes diagnostik pilihan ganda dua tingkat juga dapat mengidentifikasi dan 

mengevaluasi konsepsi siswa dalam bidang tertentu yaitu melalui tier pertama 

untuk menentukan pengetahuan faktual atau konseptual sedangkan tier kedua 

digunakan untuk mengetahui alasan dibalik pilihan tier pertama. Selain itu, tes 

diagnostik pilihan ganda dua tingkat memiliki dua keunggulan lainnya 

dibandingkan pertanyaan one-tier konvensional. Keunggulan yang pertama adalah 

menurunkan ukuran kesalahan dalam memilih jawaban. Pada pilihan ganda one-

tier dengan lima kemungkinan opsi terdapat 20% kemungkinan siswa menjawab 

dengan cara menebak. Jawaban acak dan tebakan yang benar harus dihitung 

sebagai ukuran kesalahan. Kemungkinan kesalahan pada pilihan ganda two tier 

hanya sebesar 4% karena jawaban dianggap benar jika kedua tier yang dipilihnya 

tepat. Keunggulan kedua dari format pilihan ganda two tier adalah dapat 

mengetahui dua aspek informasi dari satu fenomena yang sama, yaitu jawaban 

dari tier pertama  dan tier kedua umumnya merupakan penjelasan dari pilihan 

pada tier pertama. Berbeda dengan tes pilihan ganda atau multiple choice yang 

hanya terdiri dari butir soal atau tugas yang jawabannya dipilih dari alternatif 

yang lebih dari dua. Alternatif jawaban kebanyakan berkisar antara 4 (empat) dan 

5 (lima) saja (Munthe, 2009). 

Penelitian yang melakukan pengembangan instrumen penilaian tes 

diagnostik pilihan ganda dua tingkat telah banyak dilakukan. Amrul (2014) dalam 

penelitiannya melaporkan bahwa tes diagnostik pilihan ganda dua tingkat (two tier 

multiple choice) dapat digunakan untuk mengungkap pemahaman  siswa kelas X 

pada materi konsep redoks dan larutan elektrolit. Hasil yang diperoleh bahwa 

kriteria soal baik dengan hasil validitas isi (CVR sebesar 0,99) serta uji reliabilitas 
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soal dengan (r11 sebesar 0,84) yang masing-masing dikategorikan sangat tinggi, 

artinya instrumen tes diagnostik yang dikembangkan dapat diterima dan 

diandalkan. Selain itu penelitian Shidiq (2014), menunjukkan bahwa, dalam 

penelitiannya instrumen penelitian two tier multiple choice untuk mengukur 

keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dikembangkan dinyatakan layak dan 

memenuhi kriteria sebagai suatu soal yang baik dengan validitas isi (CVR sebesar 

1,00), dan memiliki reabilitas tes rata-rata 0,92 yang tergolong masing-masing 

sangat tinggi. 

Instrumen penilaian yang terdapat di sekolah masih belum memenuhi 

standar kelulusan kurikulum KTSP sehingga adanya perbedaan antara SKL dari 

kurikulum KTSP dengan evaluasi yang selama ini dilakukan oleh guru di sekolah. 

Selain itu, instrumen ini dapat dijadikan latihan soal dalam tes daftar masuk 

Universitas, sehingga untuk mencapai SKL tersebut perlu dikembangkan evaluasi 

yang berupa instrumen penilaian tes diagnostik pilihan ganda dua tingkat pada 

materi hidrokarbon di kelas X (sepuluh) SMA Negeri 10 Pontianak untuk 

mengukur  hasil belajar siswa. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mengetahui kevalidan hasil pengembangan instrumen 

penilaian tes diagnostik pilihan ganda dua tingkat pada materi hidrokarbon 

di kelas X SMA Negeri 10 pontianak?”. 

2. Bagaimana mengetahui kepraktisan hasil pengembangan instrumen 

penilaian tes diagnostik pilihan ganda dua tingkat pada materi hidrokarbon 

di kelas X SMA Negeri 10 pontianak?”. 

3. Bagaimana mengetahui keefektifan hasil pengembangan instrumen 

penilaian tes diagnostik pilihan ganda dua tingkat pada materi hidrokarbon 

di kelas X SMA Negeri 10 pontianak?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kevalidan hasil pengembangan instrumen penilaian tes 

diagnostik pilihan ganda dua tingkat pada materi hidrokarbon di kelas X 

SMA Negeri 10 pontianak sehingga layak digunakan. 

2. Mengetahui kepraktisan hasil pengembangan instrumen penilaian tes 

diagnostik pilihan ganda dua tingkat pada materi hidrokarbon di kelas X 

SMA Negeri 10 pontianak sehingga layak digunakan. 

3. Mengetahui keefektifan hasil pengembangan instrumen penilaian tes 

diagnostik pilihan ganda dua tingkat pada materi hidrokarbon di kelas X 

SMA Negeri 10 pontianak sehingga layak digunakan. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi siswa  

Melatih siswa dalam mengisi soal-soal tes untuk masuk ke universitas 

yang diinginkan  serta dapat memahami materi hidrokarbon yang dapat 

dilihat dari hasil belajar siswa serta memenuhi SKL (Standar kompetensi 

lulusan) berdasarkan kurikulum yang dijadikan sebagai salah satu 

alternatif penilaian. 

2. Bagi guru 

Ketersedianya tes diagnostik guru dapat mengukur pemahaman konsep 

siswa menggunakan instrumen penilaian pada materi hidrokarbon serta 

sebagai bahan masukan mengembangkan instrumen penilaian pada pokok 

bahasan materi kimia lainnya. 

3. Bagi lembaga pendidikan 

Dapat meningkatkan SKL yang telah ditentukan oleh kurikulum KTSP. 

E. Definisi Operasional 

1. Pengembangan Instrumen Penilaian  

Pengembangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembuatan 

instrumen hasil belajar dan pengujian kelayakan instrumen berdasarkan tahapan 

Borg dan Gell yaitu: melalui 3 tahap yang langkahnya tidak semua digunakan 
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yakni : Tahap pengembangan butir soal (potensi dan masalah, pengumpulan data, 

dan desain produk), tahap validasi (validasi desain dan revisi desain) dan tahap 

aplikasi (uji coba produk) (Harahap, 2014). Instrumen penelitian dikatakan baik 

jika memenuhi aspek-aspek kualitas antara lain:  

1) Validitas (Validity), uji validitas ini dilakukan dengan kriteria validasi isi 

menggunakan perhitungan manual, Suatu butir dikatakan valid apabila nilai 

kriterianya > 3 

2) Kepraktisan (Practicaly), sebuah instrumen dikatakan baik jika diperoleh dari 

angket respon guru dan siswa yang diberikan untuk menganalisis data respon 

dengan kriteria  60% ≤ NRS < 80%. 

3) Keefektifan (Effectiveness), dikatakan efektif jika skor hasil belajar lebih besar 

atau sama dengan 80% dari keseluruhan subjek uji coba tuntas dan adanya 

respon positif siswa yang dilihat dari angket respon siswa. 

2. Materi hidrokarbon 

Materi hidrokarbon yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu 

materi kimia yang diberikan di kelas X semester ganjil dalam kurikulum KTSP. 

Adapun Sub pokok bahasannya yakni kekhasan atom karbon yang terdiri dari 

jenis ikatan rantai karbon dan posisi atom karbon, senyawa hidrokarbon yang 

terdiri dari alkana (tata nama alkana, isomer alkana, sifat alkana), alkena ( tata 

nama alkena.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


