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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan instrumen tes kemampuan
berpikir reflektif. Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 2 Tanjungpinang. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.
Sampel penelitian berjumlah 43 siswa kelas XI IPA 1. Instrumen yang digunakan
yaitu tes bentuk uraian non objektif (BUNO). Model pengembangan yang
digunakan peneliti pada peneltian ini adalah menggunakan model pengembangan
ADDIE (Analisis, Design, Development, Implementation, and Evaluation). Hasil
validitas instrumen tes kemampuan berpikir relektif memiliki kualitas soal yang
valid yang diberikan oleh ketiga validator ahli. Berdasarkan hasil validasi oleh
validator, hasil rata-rata validator 1 sebesar 78%, validator 2 sebesar 87% dan
validator 3 sebesar 85% yang terdiri dari tiga aspek yaitu materi, konstruk dan
bahasa dengan 8 soal uraian bentuk non objektif (BUNO) yang memenuhi kriteria
valid dengan reliabilitas item 0,82 yang memenuhi indikator outfitMeans Square,
Outfit Z-standard dan Point Measure Correlation.
Kata kunci: Kemampuan Berpikir Reflektif, Materi Senyawa Hidrokarbon
PENDAHULUAN
Rangka penguasaan kecakapan abad 21, pembelajaran kimia di SMA/MA
dipandang bukan hanya untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan saja
kepada peserta didik, tetapi juga untuk membangun kemampuan berpikir tingkat
tinggi melalui pengalaman kerja ilmiah (Kemendikbud, 2016). Salah satu
kemampuan berpikir yang harus dikembangkan dalam pembelajaran kimia adalah
kemampuan berpikir reflektif. Berpikir reflektif tertuang dalam Peraturan Mentri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 70 Tahun 2013 yang
menyebutkan bahwa “landasan filosofi kurikulum 2013 bermaksud untuk
mengembangkan potensi peserta didik dalam kemampuan berpikir reflektif untuk
penyelesaian masalah sosial di masyarakat”. Menurut Sezer (2008) berpikir
reflektif merupakan kesadaran tentang apa yang diketahui dan dibutuhkan. Proses
pembelajaran kimia diperlukan keterampilan berpikir reflektif untuk menjelaskan
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suatu permasalahan yang mengaitkan suatu konsep dengan konsep lain, sehingga
dalam menyelesaikan suatu permasalahan dapat dijelaskan dengan pengetahuan
atau konsep yang sudah dipahami(Solfarina,2012).
Berdasarkan wawancara dengan guru kimia di salah satu SMAN
Tanjungpinang, ketika mempelajari materi senyawa hidrokarbon beberapa siswa
kurang mampu menghubungkan apa yang mereka pelajari dan penerapannya
dalam situasi yang berbeda, baik untuk mengerjakan soal-soal maupun
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua siswa mampu merespon
dengan baik ketika siswa diberikan evaluasi hanya dua atau lebih siswa saja yang
mampu menjawab soal dengan baik. Gurol (2011) menyatakan bahwa berpikir
reflektif (reflective thinking) sangat penting bagi peserta didik dan pendidik. Oleh
kerena itu pentingnya mengembangkan instrumen tes ini agar dapat melatih dan
membiasakan siswa dalam berpikir reflekif, sehingga siswa terbiasa untuk berlatih
berpikir reflektif dalam memecahkan masalah.
Salah satu materi di kelas XI SMA adalah materi senyawa hidrokarbon,
dalam materi senyawa hidrokarbon siswa mempelajari tentang struktur, sifat-sifat
senyawa hidrokarbon, dan bagaimana cara mengatasi dampak pembakaran
senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan. Adapun kemampuan berpikir reflektif
siswa SMA pada materi senyawa hidrokarbon belum pernah diteliti dan belum
pernah dikembangkan instrumennya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka
diperlukan penelitian pengembangan alat ukur untuk mengukur kemampuan
berpikir reflektif siswa berdasarkan indikator yang ditentukan. Perangkat soal
hasil pengembangan diharapkan mampu memperbaiki kualitas soal alat evaluasi
hasil pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian
“Pengembangan Alat Ukur Kemampuan Berpikir Reflektif Siswa SMA pada
Materi Senyawa Hidrokarbon” pengukuran penelitian ini dilakukan untuk
mengukur ketercapaian tuntutan kurikulum terkait dengan ketercapaian
kemampuan berpikir reflektif. Adapun tujuan penelitian ini adalah: untuk
menghasilkan instrumen tes kemampuan berpikir reflektif
METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (Research and
Development) dengan 4 tahapan, yang pertama tahap analisis (Analysis) dilakukan
analisis kurikulum dan analisis peserta didik dengan mewawancarai guru serta
dilakukan analisis materi, kedua tahap perencanaan (Design) dilakukan dengan
merumuskan tujuan dan penyusunan instrumen tes kepada dosen pembimbing,,
ketiga tahap pengembangan (Development) dilakukan validasi ahli materi,
keempat tahap implementasi (Implementation) dilakukan setelah intrumen tes
valid maka sudah layak diujicobakan kepada peserta didik untuk melihat kualitas
instrumen tes kemampuan berpikir reflektif.
Teknik analisis data pada data kualitatif yang terdiri dari saran/komentar pada
lembar penilaian kelayakan instrumen tes secara deskriptif kualitatif. Analisis data
ini sebagai bahan revisi instrumen yang dikembangkan. Sedangkan teknik yang
dilakukan dalam menganalisis data kuantitatif melalui tahapan yang pertama
validitas dilakukan untuk melihat kelayakan instrumen tes yang dilakukan oleh 3
ahli materi. Tahap kedua yaitu efektivitas, efektivitas dilakukan untuk melihat
respon setelah diberikan tes. Pengukuran kevalidan menggunakan skala likert
menurut Sugiyono (2013).
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Tabel 1. Penilaian Kevalidan Instrumen
No. Pernyataan
1
Sangat Baik
2
Baik
3
Cukup Baik
4
Kurang Baik

Skor
4
3
2
1

Perhitungan untuk memperoleh persentase penilaian lembar validitas dengan
menggunakan rumus yang dinyatakan oleh Sugiyono (2013):
F

∑𝐾

𝐾 = N 𝑥 100% 𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠𝑖/𝑃𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟
Keterangan:
𝐾 : Persentase Penilaian
F : Jumlah Keseluruhan Jawaban Responden
N : Jumlah Skor Ideal
Setelah mendapatkan hasil akhir dari penilaian ahli, kemudian hasil validasi
akan dicocokkan dengan tabel kriteria penilaian yang dijelaskan oleh Fuanda
(2015).
Tabel 2. Konversi Skor Kevalidan Instrumen
No.

Rentang Skor (%)

Kriteria Kevalidan

1
2
3
4

81,26 - 100
62,51 - 81,25
43,76 - 62,50
25 - 43,75

Sangat Valid, dapat digunakan tanpa Revisi
Valid, dapat digunakan namun dengan revisi
Tidak Valid, tidak dapat digunakan diperlukan revisi yang besar
Sangat Tidak Valid, atau tidak dapat di gunakan

HASIL
Hasil dari penelitian dan pengembangan ini berupa instrumen tes pada materi
senyawa hidokarbon untuk peserta didik kelas XI SMA/Sederajat yang layak dan
dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Model pengembangan dalam
penelitian ini mengacu pada model pengembangan ADDIE yang dikembangkan
oleh Dick and Carry (1996) yaitu tahap analisis (Analysis), tahap perencanaan
(Design), tahap pengembangan (Development), tahap implementasi
(Implementation), dan tahap evaluasi (Evluation).
Adapun hasil pengembangan alat ukur pada materi senyawa hidrokrbon
adalah sebagai berikut:
1) Tahap Analisis (Analysis)
Tahap analisis ini mencakup analisis kurikulum, analisis materi dan analisis
peserta didik di SMAN 2 Tanjungpinang. Analisis kebutuhan meliputi wawancara
guru mengenai kegiatan pembelajaran kimia di kelas dan analisis materi agar
sesuai dengan silabus, KI, KD, indikator dan tujuan pembelajaran.
a) Analisis peserta didik
Pengumpulan data pada tahap ini dilakukan wawancara terhadap guru kimia
di SMA Negeri 2 Tanjungpinang. Hasil wawancara diperoleh Tidak semua siswa
mampu menjawab soal dengan baik, hanya ada dua atau lebih siswa yang mampu
menjawab soal ketika diberikan evaluasi. Hal ini memungkinkan adanya faktor
dari minat yang dimiliki setiap siswa berbeda-beda terhadap pelajaran kimia. Jadi
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untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, maka dikembangkan alat ukur
kemampuan berpikir reflektif siswa pada materi senyawa hidrokarbon
b) Analisis Materi dan kurikulum
Analisis materi dilakukan agar materi yang digunakan sesuai dengan KI, dan
KD pada silabus kimia materi senyawa hidrokarbon kurikulum 2013 untuk
menghasilkan indikator dan tujuan pembelajaran yang sesuai.
Tabel 3. KI dan KD Materi Senyawa Hidrokarbon Kelas XI IPA
Kompetensi Inti

Kompetensi Dasar

KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang
dianutnya.

3.1 Menganalisis struktur dan sifat
senyawa hidrokarbon berdasarkan
kekhasan atom karbon dan
penggolongan senyawanya.

KI-2 Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, tanggung
jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran,
damai), santun, responsif, proaktif, dan menunjukkan
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan duniaKI-3
Memahami,
menerapkan,
menganalisis
dan
mengevaluasi pengetahuan
faktual, konseptual,
procedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetauan, teknologi, seni,
budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena kejadian, serta menerapkan
pengetahuan procedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahan masalah.

3.2
Menjelaskan
proses
pembentukan fraksi-fraksi minyak
bumi, teknik pemisahan serta
kegunaannya.
4.3 Menyusun gagasan cara
mengatasi dampak pembakaran
senyawa
karbon
terhadap
lingkungan sekitar.

KI-4 Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam
ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

2) Tahap Design (Perancangan)
Setelah kegiatan analisis materi dilakukan tahapan selanjutnya adalah
merancang atau mendesain instrumen tes untuk mengukur kemampuan
berpikir reflektif, yang meliputi: kisi-kisi tes, soal tes, lembar jawaban tes, dan
rubrik penskoran. Tahapan awal yang dilakukan peneliti adalah merancang
soal tes kemampuan berpikir reflektif. Soal-soal tes dirancang berdasarkan
materi yang telah dianalisis dan juga berdasarkan indikator kemampuan
berpikir reflektif. Peneliti merancang beberapa butir soal tes yang dapat
mewakili masing masing materi. Soal-soal yang dirancang merupakan soal
bentuk uraian non objektif (BUNO) yang memiliki kriteria sebagai soal
kemampuan berpikir reflektif. Soal-soal tes yang dirancang merupakan
permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
Peneliti membuat kisi-kisi tes dan lembar jawaban sebagai bahan
pertimbangan bagi validator untuk memeriksa validitas dari soal-soal tes
4

kemampuan berpikir reflektif. Kisi-kisi tes dirancang berdasarkan pada
indikator kemampuan berpikir reflektif dan ranah kognitif kemampuan
berpikir tingkat tinggi pada masing-masing soal. Selain itu peneliti juga
merancang lembar jawaban dengan memuat langkah-langkah penyelesaian
setiap soal untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi khususnya
kemampuan berpikir reflektif. Selain itu, peneliti juga merancang rubrik
penskoran yang digunakan untuk mempermudah peneliti, guru atau peneliti
lain dalam memberikan penilaian terhadap hasil tes kemampuan berpikir
reflektif yang telah dikerjakan siswa.
3) Tahap Development (Pengembangan)
Pada tahap pengembangan produk, perangkat pembelajaran yang berupa
instrumen tes dikembangkan berdasarkan rancangan atau kerangka produk
yang telah disusun pada tahap perancangan. Produk perangkat pembelajaran
yang telah dikembangkan, kemudian divalidasi oleh para ahli atau validator
dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah tervalidasi. Kegiatan
validasi produk yang dihasilkan bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan
kualitas produk yang dihasilkan sebelum diimplementasikan dalam kegiatan
pembelajaran. Selanjutnya dilakukan perbaikan atau revisi terhadap produk
perangkat pembelajaran yang dihasilkan sesuai masukan dan arahan dari
validator.
4) Tahap Implementasi (Implementation)
Untuk menguji apakah produk yang dikembangkan berupa instrumen
tes kemampuan berpikir reflektif pada materi senyawa hidrokarbon memiliki
kualitas valid dan reliabel maka dibutuhkan pengujian produk akhir. Pada
tahap implementasi produk akhir diuji cobakan kepada siswa yang bukan
subjek penelitian untuk menganalisis produk masih terdapat kekurangan dan
kelemahan atau tidak. Apabila tidak terdapat revisi oleh para ahli, maka
produk layak digunakan.
Alat ukur kemampuan berpikir reflektif yang sudah divalidasi oleh
validator dan layak diuji cobakan kepada siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri 2
Tanjungpinang. Soal dikerjakan dalam waktu 2 x 45 menit. Siswa diminta
mengerjakan tes kemapuan berpikir reflektif yang berisi 9 butir soal bentuk
uraian bebas (BUNO). Awal kegiatan tes, peneliti mengulang kembali sedikit
mengenai materi senyawa hidrokabon, kemudian membagikan instrumen tes
kepada siswa, sebelum memulai mengerjakan tes, siswa diberikan arahan atau
petunjuk pengerjaan soal terlebih dahulu. Kemudian pada tahap ini peneliti
akan menganalisa dan merefleksi hasil dari produk yang telah dikembangkan,
dimana ini bertujuan agar instrumen tes kemampuan berpikir reflektif siswa
yang dikembangkan benar-benar layak ditinjau dari aspek valid dan reliabel
dan dapat dijadikan dasar pengembangan soal bagi guru dan penelitian
pengembangan soal lainnya.
1. Data Karakteristik Alat Ukur Kemampuan berpikir Reflektif Siswa
Data karakteristik intrumen tes kemampuan berpikir reflektif siswa dapat
diperoleh dari analisis masing-masing butir soal. Untuk menguji apakah instrumen
tersebut valid atau tidak, maka dibutuhkan uji validitas logis dan uji validitas
empiris.
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Tabel 4. Hasil Vlidasi Instrumen Tes Kemampuan Berpikir Reflektif Siswa Oleh
Validator

Aspkek
Penilian
Materi

Validator 1
Validator 2
Persentase Kategori Persentase Kategori
81%
Sangat
92%
Sangat
valid
valid
Kostruksi 80%
Valid
85%
Sangat
valid
Bahasa 82%
Sangat
84%
Sangat
valid
valid

Validator 3
Persentase Kategori
85%
Sangat
valid
83%
Sangat
valid
86%
Sangat
valid

Berdasarkan hasil validasi oleh ketiga validator diperoleh rata-rata.
Validator 1 sebesar 78%, validator 2 sebesar 87% dan validator 3 sebesar 85%
yang terdiri dari tiga aspek yaitu materi, konstruk dan bahasa.
Tabel 5. Saran Revisi Validator

No.
1

Validator
Validator 1

Saran Revisi
1. Fokus pada indikator dalam membuat soal
2. Perhatikan kembali catatan dalam rubrik
penilaian
3. Soal yang disediakan terlalu banyak, sebaiknya
dikurangi apalagi jenis soal adalah esai
2
Validator 2
1. Perbaiki kalimat pada soal
2. Perbaiki penulisan indikator pada soal
(tambahkan artinya dalam bahasa Indonesia)
.3
Validator 3
Soal yang disediakan terlalu banyak, sebaiknya
dikurangi apalagi jenis soal adalah esai
Berdasarkan Tabel 5 komentar dan saran dari validator tersebut digunakan
sebagai bahan pertimbangan untuk revisi instrumen tes uraian kemampuan
berpikir reflektif pada materi hidrokarbon.
Untuk menguji validitas empiris instrumen yang dibuat, tes diuji cobakan
kepada siswa yang bukan subjek penelitian lalu dihitung validitas setiap butir
soalnya. Tahapan uji coba ini terdiri dari tiga langkah yaitu melakukan uji coba
tes, menganalisis butir soal tes, dan menafsirkan hasil tes. Uji coba dilakukan di
SMAN 2 Tanjungpinang. Kegiatan uji coba diawali dengan pemilihan siswa yang
akan dijadikan subjek uji coba yaitu siswa yang memiliki nilai rata-rata tertinggi
sehingga uji coba yang dilakukan mampu menginterprestasikan hasil yang
maksimal dan akurat. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba tes.
Hasil dari uji coba kemudian diberi skor dengan menggunakan rubrik
penskoran yang telah dibuat dan divalidasi oleh ahli atau validator. Setelah hasil
uji coba tes diketahui, tes dianalisis agar instrumen tes layak digunakan atau tidak.
Data hasil tes kemudian dianalisis ke dalam data kualitatif menggunakan model
Alpha Cronbach. Hasil reabilitas item evaluasi kemampuan berpikir reflektif
siswa diperoleh melalui data hasil skor yang diperoleh pada saat siswa
mengerjakan soal tes.
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Gambar 1. Reliabilitas Instrumen Tes Kemampuan Berpikir Reflektif
Berdasarkan Gambar 1 menunjukan bahwa nilai reliablitas item yang
diperoleh pada tes kemapuan berpikir refletif siswa kelas IX IPA adalah 0,82
validator didapatkan 8 soal yang mmenuhi kriteria valid dengan reliabilitas item
0,82 yang memenuhi indikator outfitMeans Square, Outfit Z-standard dan Point
Measure Correlation. Nilai tersebut termasuk dalam kategori baik sehingga tes
kemampuan berpikir refletif siswa memiliki konsistensi yang baik walaupun
dikerjakan oleh siapa saja dalam level kemampuan akademik yang sama. Adapun
diperlukannya analisis butir soal tersebut adalah : (1) untuk mengetahui kekuatan
dan kelemahan soal; (2) untuk mengetahui masalah yang ada dalam butir soal
(Kunandar, 2014).
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PEMBAHASAN
Pengembangan
ini menggunakan model menggunakan model
pengembangan ADDIE yang dikembangkan oleh Dick and Carry (1996) yaitu
tahap analisis (Analysis), tahap perencanaan (Design), tahap pengembangan
(Development), tahap implementasi (Implementation), dan tahap evaluasi
(Evluation). Pada penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan maka
produk yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa alat ukur kemamuan
berpikir reflektif siswa pada materi senyawa hidrokarbon.
Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahap pengembangan draf produk,
yaitu penilaian ahli dan validasi instrumen tes yang dihasilkan mencapai kriteria
yang telah ditetapkan yaitu instrumen dinyatakan valid dengan rata-rata masing
masing validator adalah Validator 1 sebesar 78%, validator 2 sebesar 87% dan
validator 3 sebesar 85% yang terdiri dari tiga aspek yaitu materi, konstruk dan
bahasa. Sedangkan setelah dilakukan uji coba lapangan diketahui bahwa validitas
item dan reliabilitas instrumen tes secara keseluruhan sudah baik namun ada 2
butir soal yang tidak dapat digunakan karena tidak sesuai dengan kriteria kualitas
yang ditetapkan. Instrumen tes secara umum dinyatakan valid karena sudah sesuai
dengan kriteria validitas item yang ditetapkan. Realibilitas instrumen tes secara
umum dinyatakan reliabel karena berdasarkan analisis instrumen tes realibilitas
item yang diperoleh adalah 0,82 yang memenuhi indikator outfitMeans Square,
Outfit Z-standard dan Point Measure Correlation dengan interpretasi baik.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Pengembangan alat ukur kemampuan berpikir reflekif siswa SMA pada materi
senyawa hidrokarbon merupakan model penelitian R&D (Research And
Development) yang menghasilkan suatu produk alat ukur kemampuan berpikir
reflektif yang valid dan reliabel. Produk yang dikembangkan dalam penelitian
ini berupa soal kemampuan berpikir reflektif siswa pada materi senyawa
hidrokarbon. Penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE yang
dikembangkan oleh Dick and Carry (1996) yaitu tahap analisis (Analysis),
tahap perencanaan (Design), tahap pengembangan (Development), dan tahap
implementasi (Implementation)
2. Alat ukur yang dikembangkan ditinjau dari aspek penilaian yang diberikan
oleh ketiga validator. Hasil rata-rata validator 1 sebesar 78%, validator 2
sebesar 87% dan validator 3 sebesar 85% yang terdiri dari tiga aspek yaitu
materi, konstruk dan bahasa.
3. Reabilitas item evaluasi kemampuan berpikir reflektif siswa, reliabilitas item
yang diperoleh pada 8 butir soal uraian bentuk non obektif (BUNO) adalah
0,82 yang memenuhi indikator outfitMeans Square, Outfit Z-standard dan
Point Measure Correlation. Nilai tersebut termasuk dalam kategori baik
sehingga tes kemampuan berpikir refletif siswa memiliki konsistensi yang
baik walaupun dikerjakan oleh siapa saja dalam level kemampuan akademik
yang sama.
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