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ABSTRAK
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran adalah
tujuan, guru, peserta didik, kegiatan pembelajaran, dan alat evaluasi
Evaluasi yang dilakukan dapat digunakan sebagai indikator untuk
mengetahui berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran yang
telah ditetapkan. Oleh karena itu, evaluasi sangat diperlukan dalam dunia
pendidikan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan-aturan yang
sudah ditetapkan. Salah satu indikator dalam masalah ini adalah masih
rendahnya prestasi belajar yang bisa dicapai peserta didik.
Tujuan penelitian pengembangan ini adalah: (a) Mengembangkan buku
soal kimia beraspek keterampilan proses untuk SMA kelas XII semester 1
yang berkualitas sesuai dengan kriteria kualitras buku soal yang baik
sehingga dapat digunakan sebagai sumber acuan dalam menilai
keberhasilan dalam pembelajaran, dan (b) Meneliti kualitas Buku Soal
Kimia Beraspek Keterampilan Proses untuk SMA Kelas XII Semester 1
yang telah disusun berdasarkan penilaian 5 orang guru kimia SMA.
Produk berupa buku soal mata pelajaran Kimia sebagai hasil penelitian
pengembangan ini memiliki spesifikasi: (a) Merupakan buku soal Kimia
Beraspek Keterampilan Proses untuk SMA Kelas XII Semester 1 dengan
3 materi pokok, yaitu: Sifat Koligatif larutan; Reaksi Redoks dan
Elektrokimia; dan Sifat-Sifat Unsur, dan (b) Alat evaluasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah berupa soal objektif pilihan ganda.
Berdasarkan penelitian pengembangan yang telah dilakukan, maka dapat
disimpulkan: (1).Telah berhasil disusun buku soal kimia beraspek
keterampilan proses untuk SMA kelas XII semester 1 berdasarkan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006; (2). Penilaian reviewer,
buku soal kimia beraspek keterampilan proses untuk SMA kelas XII
Semester 1 telah memenuhi kriteria kualitas buku soal yang baik
berdasarkan KTSP 2006 dengan skor rata-rata secara keseluruhan adalah
92,73 atau 84,33% dengan kategori Sangat Baik (SB) sehingga dapat
digunakan sebagai sumber belajar bagi siswa.
Kata kunci: Pengembangan buku soal kimia SMA, keterampilan proses,
KTSP 2006.

134

Prosiding Seminar Nasional Kima dan Pendidikan Kimia 2009

ISBN : 979-498-467-1

Pendidikan

PENDAHULUAN
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran adalah
tujuan, guru, peserta didik, kegiatan pembelajaran, dan alat evaluasi.
Evaluasi yang dilakukan dapat digunakan sebagai indikator untuk
mengetahui berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran yang
telah ditetapkan. Oleh karena itu, evaluasi sangat diperlukan dalam dunia
pendidikan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan-aturan yang
sudah ditetapkan. Salah satu indikator dalam masalah ini adalah masih
rendahnya prestasi belajar yang bisa dicapai peserta didik. Rendahnya
prestasi belajar tercermin dalam pencapaian Nilai Ebtanas Murni (E.
Mulyasa, 2006:70).
Sampai saat ini, buku soal sebagai alat evaluasi masih banyak
kekurangannya terutama pada segi isi, bahasa, dan grafika termasuk
ilustrasinya. Pada segi isi, keluasan dan kedalaman konsep yang
terangkum dalam soal masih kurang. Alat evaluasi tidak boleh
menyimpang dari tujuan dan prinsip-prinsip evaluasi. Adapun
karakteristik evaluasi yang baik adalah pelaksanaan evaluasi harus
memenuhi
prinsip-prinsip
evaluasi
(kontinuitas,
keseluruhan,
objektivitas, dan kooperatif). Alat evalusi harus valid, reliabel,
deskriminatif, dan praktis (Zainal Arifin, 1991:15). Oleh karena itu perlu
dilakukan pengembangan buku soal yang dapat berupa tes dan non tes.
Evaluasi dengan tes dapat dilakukan dengan soal lisan, soal tertulis, dan
soal tindakan/perbuatan. Adapun soal-soal yang digunakan dalam
penelitian ini adalah soal objektif pilihan ganda. Dalam penyusunan dan
pengembangan soal obyektif pilihan ganda ini dilakukan melalui
beberapa tahap yang berurutan. Hal yang berkaitan dengan buku soal ini
adalah dalam penyusunan kisi-kisi soal sehingga peserta didik tidak
hanya mengandalkan kemampuan berpikirnya saja tetapi lebih ditekankan
pada bagaimana peserta didik dapat memperoleh konsep dengan benar.
Adanya buku soal dengan keterampilan proses ini akan mendidik peserta
didik untuk selalu berpikir kritis dan bertindak secara kreatif dalam
rangka memenuhi standar kompetensi dan kompetensi dasar sesuai
dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakan penelitian tentang
pengembangan buku soal beraspek keterampilan proses materi kimia
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SMA kelas XII semester 1 berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP). Buku soal yang disusun berisi standar kompetensi,
kompetensi dasar, soal-soal obyektif pilihan ganda materi kimia kelas XII
semester 1 serta kunci jawabannya.
Tujuan Pengembangan. Tujuan penelitian pengembangan ini adalah: (a)
Mengembangkan buku soal kimia beraspek keterampilan proses untuk
SMA kelas XII semester 1 yang berkualitas sesuai dengan kriteria
kualitras buku soal yang baik sehingga dapat digunakan sebagai sumber
acuan dalam menilai keberhasilan dalam pembelajaran, dan (b) Meneliti
kualitas Buku Soal Kimia Beraspek Keterampilan Proses untuk SMA
Kelas XII Semester 1 yang telah disusun berdasarkan penilaian 5 orang
guru kimia SMA.
Manfaat Pengembangan.Buku soal kimia beraspek keterampilan proses
untuk SMA perlu disusun untuk membantu siswa dalam menguasai
konsep kimia tidak hanya berdasarkan pada kemampuan berpikirnya
tetapi juga dapat memperoleh konsep kimia dengan benar sehingga
proses belajar akan lebih baik dan bermakna. Bagi guru dapat
menggunakan buku ini untuk mengetahui ketercapaian atau keberhasilan
pembelajaran kimia siswa sesuai standar kompetensi dan kompetensi
dasar yang telah ditentukan.
Menurut E. Mulyasa (2003: 37) kompetensi merupakan perpaduan
dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam
kebiasaan berfikir dan bertindak.
Gordon dalam E. Mulyasa (2003: 38) menjelaskan beberapa
aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu:
a. Pengetahuan (knowledge); yaitu kesadaran dalam bidang kognitif,
misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi
kebutuhan belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap
siswa sesuai dengan kebutuhannya.
b. Pemahaman (understanding); yaitu kedalaman kognitif dan afektif
yang dimiliki oleh individu. Misalnya seorang guru yang
melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik
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tentang karekteristikk dan kondisi siswa agar dapat melaksanakan
pembelajaran secara efektif dan efisien.
c. Kemampuan (skill); adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk
melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan padanya. Misalnya
kemampuan guru dalam memiliki dan membuat alat peraga sederhana
untuk memberi kemudahan belajar pada siswa.
d. Nilai (value); adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan
secara psikologi telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar
prilaku guru dalam memberi pelajaran (kejujuran, keterbukaan,
demokratis, dan lain-lain).
e. Sikap (attitude); yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka)
atau reaksi terhadap rangsangan yang datang dari luar. Misalnya
reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan upah/gaji,
dan sebagainya.
f. Minat (interest); kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu
perbuatan. Misalnya minat untuk mempelajari atau melakukan
sesuatu.
Materi dalam penyusunan buku soal berketerampilan proses ini
sesuai dengan materi Kimia kelas XII semester 1 berdasarkan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan(KTSP) 2006.
Pendekatan Keterampilan Proses dalam Pembelajaran Kimia. Dalam
pembelajaran IPA pada umumnya, ilmu Kimia khususnya pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan konsep dan pendekatan keterampilan
proses. Pendekatan konsep digunakan guru dengan cara menghubungkan
konsep-konsep sehingga lebih bermakna bagi siswa dan dapat bertahan
lama dalam ingatannya. Pendekatan keterampilan proses IPA meliputi
keterampilan yang dimiliki para ilmuwan untuk memperoleh dan
mengembangkan pengetahuan IPA (Mendikbud, 1993: 67).
Keteampilan proses IPA kimia merupakan keterampilan intelektual
yang digunakan oleh siswa dalam kelas. Para siswa menggunakan
keterampilan ini untuk merumuskan jawaban terhadap pertanyaan yang
diajukan oleh guru , mempertahankan pendapat, menerangkan kejadiankejadian dan menafsirkan hasil percobaan yang mereka lakukan (Pusat
Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2002: 10).
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Jadi, keterampilan proses tidak hanya meliputi ranah keterampilan
psikomotorik saja, tetapi menyangkut ranah kognitif.
Menurut The American Association for the Advancement of
Science keterampilan proses dasar meliputi:
Observing Using the 5 senses (see, hear, touch, smell, taste) to find out
about objects and events, their characteristics, properties, differences,
similarities, and changes. Observations are recorded.
ClassifyingGrouping or ordering objects orevents according to
similarities or differences in properties. Lists, tables, or charts are
generated.
Measuring Comparing an unknown quantity with a known (metric units,
time, student- generated frames of reference) - Observations are
quantified using proper measuring devices and techniques
Measurements are to be recorded in an orderly and systematic fashion
with labeled units of measure. Charts, graphs, or tables can be generated
manually or with computer software.
Inferring Interpreting or explaining observations. More than one
inference may be presented to explain an observation.
Predicting Forming an idea of an expected result - not a guess - but a
belief of what will occur based upon present knowledge and
understandings, observations and inferences. A prediction should be
followed by a written or oral explanation to clarify ideas and reveal any
misconceptions or missing information.
Communicating Using the written and spoken work, graphs,
demonstrations, drawings, diagrams, or tables to transmit information
and ideas to others. To reflect the true nature of science, ideas must be
shared.
Using Number Relationships Applying numbers and their mathematical
relationships to make decisions. Numbers are basic to science mathematical knowledge is applied.
Pendekatan keterampilan proses adalah cara berpikir (a way of
thinking). Siswa akan dapat mempelajari lebih baik dengan menggunakan
keterampilan proses IPA dasar, karena dengan keterampilan proses ini,
jasmani dan rohani digunakan secara aktif dalam aktivitas olah tangan
dan olah pikir
Contoh : reaksi antara larutan natrium hidroksida dan larutan asam
klorida.
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Persamaan reaksi : NaOH(aq) + HCl(aq)
NaCl(aq) + H2O(l)
Hasil pengamatan :(1) Larutan bereaksi sempurna, tidak ada endapan, (2)
dinding tabung terasa hangat, dan (3) kenaikkan suhu tersebut dapat
diukur dengan termometer.
Buku Soal Beraspek Ketrampilan Proses sebagai Media
Pembelajaran dan Buku Ajar. Menurut Kemp dan Dayton seperti yang
dikutip oleh Azhar Arsyad (2002: 22-23) beberapa dampak positif dari
penggunaan media dalam pembelajaran antar lain: (1) Penyampaian
pembelajaran menjadi lebih baku, (2) Pembelajaran lebih menarik, (3)
Pembelajaran lebih interaktif, (4) Pembelajaran lebih efisien,(5) Kualitas
hasil belajar dapat ditingkatkan apabila integrasi kata dan gambar sebagai
media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen-elemen
pengetahuan yang diorganisasikan dengan baik, spesifik, dan jelas, (6)
Pembelajaran dapat diberikan/ dilakukan kapan dan dimanapun
diinginkan, dan (7) Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari
dan terhadap proses belajar dapat ditingkatkan.Buku ajar hendaknya
sudah valid sebelum digunakan dalam kegiatan belajar mengajar.
Menurut Essef yang dikutip Harjanto (1997: 190 & 289) validasi
merupakan proses menguji coba dan merevisi buku ajar sebelum
digunakan di dalam kelas. Validasi itu sendiri merupakan langkah utama
evaluasi program.
Penilaian Produk
Desain Penilaian Produk. Skema penilaian produk pada penilaian
pengembangan buku soal kimia beraspek keterampilan untuk SMA kelas
XII semester 1 dapat dilihat dalam gambar 1 (Sukardjo, 2003: 8).
Kualitas buku soal beraspek keterampilan proses yang
dikembangkan dinilai dengan menggunakan angket yang berisi 10 aspek
penilaian buku soal yang baik, yaitu: kebenaran konsep kimia, kedalaman
konsep, keluasan konsep, pendekatan KTSP, kejelasan kalimat,
kebahasaan, desain dan penampilan fisik buku, materi soal, Konstruksi
soal, dan daftar pustaka. Kesepuluh aspek penilaian buku soal tersebut
dijabarkan menjadi 22 kriteria indikator penilaian kualitas buku soal.
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Tahap 2

Buku soal awal

Tahap 1
Tinjauan dosen
pembimbing

Tinjauan ahli media
Tinjauan peer
review

Revisi 2

Revisi 1

Penilaian guru
bidang studi

Analisis

Revisi 3

Produk Bukusoal

Gambar 1. Skema penilaian produk pengembangan buku soal kimia beraspek
keterampilan proses untuk SMA kelas XII Semester 1.

Hasil penilaian kualitas buku soal kimia beraspek keterampilan
proses untuk SMA kelas XII semester 1 yang dikembangkan dapat dilihat
pada tabel 1 dan 2.
Tabel 1. Kualitas buku soal kimia beraspek keterampilan proses untuk
SMA kelas XII semester 1 untuk tiap-tiap aspek penilaian
Aspek
Penilaian
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Nomor Indikator
1, 2
3, 4
5, 6, 7
8, 9, 10
10, 11,
12, 13
14, 15, 16, 17
18
19, 20, 21
22
Skor Total

Keterangan :
A
: Kebenaran Konsep Kimia
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Skor Rata-rata Tiap Aspek Penilaian
MP1
MP2
MP 3
8,4
8,4
8,6
8,2
8,2
8,0
11,8
12,0
11,8
8,4
8,6
8,4
8,6
9,0
8,6
8,0
8,0
8,2
17,2
17,2
17,2
4,2
4,2
4,2
13,2
13,2
13,2
4,2
4,4
4,4
92,4
93,2
92,6

F: Kebahasaan
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G : Desain dan Penampilan Fisik
H : Materi Soal
I : Konstruksi Soal
J : Daftar Pustaka

Tabel 2. Kualitas buku soal kimia beraspek keterampilan proses untuk
SMA kelas XII Semester 1 tiap materi pokok
No.
Materi Pokok
Skor
Presentase
Nilai
1.
Sifat Koligatif
92,4
84,00%
SB
Larutan
2.
Redoks dan
93,2
84,80%
SB
Elektrokimia
3.
Sifat-sifat Unsur
92,6
84,18%
SB
92,73
84,33%
SB
Skor Rata-rata
ANALISIS DATA
Data kualitatif yang diperoleh dari 5 orang reviewer diubah dalam
bentuk kuantitatif berdasarkan aturan skala Likert dan selanjutnya
dianalisis menurut kriteria kategori penilaian ideal sehingga diperoleh
kualitas buku soal beraspek keterampilan proses pada materi kimia SMA
kelas XII semester 1 berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
2006.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Produk akhir yang diperoleh dalam penelitian pengembangan ini
adalah buku soal kimia beraspek keterampilan proses untuk SMA kelas
XII semester 1 Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006.
Kriteria kualitas buku soal yang baik diperoleh dengan menggunakan
model prosedural, yaitu langkah- langkah penyusunan dan
pengembangan buku soal yang baik. Buku soal yang disusun dan
dikembangkan terdiri dari 3 materi pokok, yaitu : (1) Sifat Koligatif
Larutan, (2) Redoks dan Elektrokimia, dan (3) Sifat-Sifat Unsur.
Data kualitatif hasil penilaian, dianalisis untuk menentukan
kualitas buku soal kimia beraspek keterampilan proses yang telah disusun
dan dikembangkan.
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Skor yang diperoleh adalah 92,4 ; 93,2 ; dan 92,6 masing-masing
untuk materi pokok Sifat Koligatif Larutan, Redoks dan Elektokimia, dan
Sifat-sifat Unsur. Skor yang telah didapatkan di konversikan menjadi
nilai kualitatif sehingga diperoleh kualitas ketiga materi pokok dan buku
soal kimia beraspek keterampilan proses dengan kategori Sangat Baik
(SB).
Grafik penilaian kualitas buku soal kimia beraspek keterampilan
proses untuk tiap materi pokok dapat dilihat pada Gambar 2.:
Skor Rata-rata Penilaian Kualitas Buku Soal
Kimia SMA Kelas XII Semester 1
Skor Rata-rata

93,5
93
93,2

92,5

92,6

92,4
92
1

2

3

Materi Pokok

Gambar 2. Grafik skor rata-rata Kualitas Buku Soal Kimia Beraspek
Keterampilan Proses Kimia Kelas XII Semester 1
Kualitas Buku Soal Kimia Beraspek Keterampilan Proses untuk
Materi Pokok “Sifat Koligatif Larutan”. Berdasarkan penilaian 5
orang reviewer, materi pokok “Sifat Koligatif Larutan” mendapatkan skor
rata-rata 92,4 dengan kualitas Sangat Baik(SB) sehingga dapat dikatakan
bahwa materi pokok 1(MP 1) telah memenuhi seluruh aspek penilaian
kualitas buku soal yang baik. Skor tersebut jika dinyatakan dalam persen
keidealan sebesar 84,00%. Skor rata-rata ideal yang diharapkan tercapai
adalah 110 (100%). Adapun data skor rata-rata dan grafik skor rata-rata
penilaian kualitas buku soal untuk Materi Pokok Sifat Koligatif Larutan
dapat dilihat pada tabel 3 dan gambar 3.
Aspek kebenaran konsep kimia pada materi pokok ini mendapat
skor rata-rata 8,4 dengan kategori Sangat Baik (SB). Aspek kebenaran
konsep kimia terdiri atas 2 indikator, yaitu kesesuaian konsep kimia
dalam soal dengan konsep yang dikemukakan ahli kimia (indikator
nomor 1) dan kebenaran susunan materi kimia soal setiap bab. Kedua
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indikator ini masing-masing mendapatkan skor rata-rata 21.
indikator 1 diperoleh masukkan dari reviewer.

Pada

Tabel 3. Skor rata-rata tiap aspek penilaian buku soal kimia beraspek
keterampilan proses materi pokok Sifat Koligatif Larutan
Aspek
Penilaian
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Jumlah

Skor Rata-rata
Ideal
10
10
15
10
10
10
20
5
15
5
110

Skor Rata-rata
8,4 (SB)
8,2 (SB)
11,8 (B)
8,4 (SB)
8,6 (SB)
8,0 (SB)
17,0 (SB)
4,2 (SB)
13,2 (SB)
4,6 (SB)
92,4 (SB)

Persentese Keidealan
(%)
84
82
78,67
84
86
80
85
84
88
92
84,00

Skor Rata-rata Penilaian Kualitas Buku Soal Materi
Pokok 1
Skor Rata-rata

20
15
10

17
13,2

11,8

5

8,4

8,4

8,2

8,6

8
4,6

4,2

0
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Aspek Penilaian

Gambar 3. Grafik Skor Rata-rata Penilaian Kualitas Buku Soal Beraspek
Keterampilan Proses Materi Pokok 1

Aspek kedalaman konsep memperoleh skor rata-rata sebesar 8,2
dengan kategori Sangat Baik(SB). Aspek ini terdiri atas indikator
kedalaman materi sesuai dengan kemampuan siswa (indikator nomor 3)
dan kesesuaian meteri soal dengan materi pokok dalam KTSP 2006.
Berdasarkan penilaian reviewer, Kedalaman materi soal sudah sesuai
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dengan kemampuan siswa dan sesuai dengan materi pokok yang tertuang
dalam KTSP 2006.
Aspek keluasan konsep yang mencakup indikator nomor 5
(relevansi materi soal dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar
kimia berdasarkan KTSP, indikator 6 ( hubungan materi soal dengan
kehidupan sehari-hari), dan indikator 7 (informasi yang dikemukakan
sesuai dengan perkembangan jaman) mendapatkan skor rata-rata 11,8
dengan kategori Baik(B). Reviewer menilai materi soal sudah relevan
dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar kimia berdasarkan
KTSP.
Aspek pendekatan KTSP mencakup indikator 8 (menekankan
keterampilan proses) dan indikator 9 (soal dapat nengajak siswa aktif
dalam pembelajaran) mendapatkan skor rata-rata 8,4 dengan kategori
Sangat Baik (SB). Reviewer menilai soal-soal yang ditampilkan sudah
menekankan keterampilan proses yang terdiri dari aspek menghitung,
mengklasifikasikan, hubungan ruang-waktu, mengkomunikasikan,
menginterpretasi data, dan menyimpulkan serta dapat membantu siswa
dalam memahami konsep sifat koligatif larutan dengan lebih baik.
Sedangkan soal dianggap reviewer sudah baik dalam megajak siswa
untuk aktif dalam pembelajaran.
Aspek kejelasan kalimat mencakup indikator 10 (kalimat tidak
menimbulkan makna ganda), indikator 11 (kalimat mudah dipahami)
memperoleh skor rata-rata 8,6 dengan kategori Sangat Baik (SB).
Menurut penilaian reviewer kalimat yang digunakan sudah bebas dari
kalimat yang menimbulkan makna ganda dan sudah mudah dipahami.
Aspek kebahasaan mencakup indikator 12 (bahasa mengajak siswa
interaktif dan sesuai dengan EYD) dan indikator 13 (kebenaran dan
ketepatan istilah kimia yang digunakan) memperoleh skor rata-rata 8
dengan kategori Sangat Baik (SB). Menurut reviewer bahasa soal
sebagian besar sudah baik dalam mengajak siswa untuk interaktif dan
sudah sesuai dengan EYD. Istilah-istilah kimia yang digunakan juga
sudah benar dan tepat serta tidak ada kesalahan tulisan lambang/simbol
kimia.
Aspek desain dan penampilan fisik buku mencakup indikator 14
(desain buku menarik), indikator 15 (Cetakan tulisan dan gambar jelas),
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indikator 16 (huruf menarik dan ukurannya mudah dibaca), dan indikator
17 (penampilan fisik buku dapat menarik minat baca siswa). Reviewer
secara umum menilai bahwa desain buku, baik kover, gambar, dan
penampilannya sudah menarik serta ukurannya sudah tepat. Begitu pula
untuk tulisan dan gambar sudah bagus dan berwarna, serta pemakaian
huruf sudah konsisten dan mudah dibaca. Untuk indikator desain buku
(indikator 14) dan penampilan fisik buku (indikator nomot 17), reviewer
memberi masukan agar dasain dan penampilan fisik buku dibuat dengan
memperhatikan kesesuaian dengan isi buku. Terutama untuk sampul agar
ditampilkan gambar-gambar yang terkait langsung dengan materi soal
dan lebih menarik minat baca siswa. Pada aspek ini diperoleh skor ratarata17,0 yang dapat dikategorikan Sangat Baik (SB). 2 orang reviewer
menyatakan perlunya penampilan gambar sampul yang lebih mewakili isi
buku dan lebih menarik minat baca siswa.
Aspek materi soal hanya mencakup 1 indikator, yaitu indikator
nomor 18 (rumusan soal jelas). Skor rata-rata yang diperoleh pada aspek
materi soal sebesar 4,2 Dengan kategori Sangat Baik(SB). Reviewer
menilai bahwa rumusan soal dalam bab ini sudah jelas dan hanya
memiliki satu kunci jawaban yang benar walaupun dengan uraian yang
relatif panjang.
Tiga indikator dalam aspek konstruksi soal memperoleh skor ratarata sebesar 13,2 dan termasuk kategori Sangat Baik(SB). Menurut
reviewer soal-soal yang terdapat dalam materi pokok sifat koligatif
larutan ini sudah bebas dari pernyataan negatif ganda. Pemilihan jawaban
berbentuk angka (indikator 20) sudah ditampilkan menurut angka
berurutan, serta pilihan jawaban sudah homogen dan logis (indikator 21).
Aspek daftar pustaka hanya mencakup 1 indikator, yaitu indikator
22 (pemilihan pustaka acuan). Secara umum reviewer menilai bahwa
pustaka acuan dalam menulis buku ini sudah cukup dalam rangka
memperoleh kualitas soal yang memenuhi standar kompetensi dan
kompetensi yang diharapkan, namun kurang aktual.
Kualitas Buku Soal Kimia Beraspek Keterampilan Proses untuk
Materi Pokok “ Redoks dan Elektrokimia”. Berdasarkan penilaian 5
orang reviewer, materi pokok “Redoks dan Elektrokimia” mendapatkan
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skor rata-rata 93,2 dengan kualitas Sangat Baik (SB) sehingga dapat
dikatakan bahwa materi pokok 2(MP 2) telah memenuhi seluruh aspek
penilaian kualitas buku soal yang baik. Skor yang diperoleh jika
dinyatakan dalam persentase keidealan adalah 84,80%. Skor rata-rata
ideal yang diharapkan adalah 110. Adapun data skor rata-rata dan grafik
skor rata-rata penilaian kualitas buku soal untuk Materi Pokok Redoks
dan Elektrokimia dapat dilihat pada tabel IV dan gambar 4 berikut ini.
Tabel IV. Skor rata-rata tiap aspek penilaian buku soal kimia beraspek
keterampilan proses materi pokok Redoks dan Elektrokimia
8,6 (SB)
8,0 (SB)
12,0 (B)
8,8 (SB)

Skor Rata-rata
Ideal
10
10
15
10

Persentese
Keidealan (%)
86
80
80
88

E
F
G

8,8 (SB)
8,2 (SB)
17,2 (SB)

10
10
20

88
82
86

H
I
J
Jumlah

3,8 (B)
13,2 (SB)
4,2 (SB)
93,2

5
15
5
110

76
88
84
84,80

Aspek Penilaian

Skor Rata-rata

A
B
C
D

Skor Rata-rata Penilaian Kualitas Buku Soal Materi
Pokok 2
Skor Rata-rata

20
15
10

17,2
13,2

12

5

8,6

8,8

8

8,8

8,2
4,2

3,8

0
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Aspek Penilaian

Gambar 4Grafik Skor Rata-rata Penilaian Kualitas Buku Soal Beraspek
Keterampilan Proses Materi Pokok 2
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Aspek kebenaran konsep kimia pada materi pokok ini mendapat
skor rata-rata 8,6. dengan kategori Sangat Baik (SB). Skor rata-rata ideal
yang diharapkan tercapai sebesar 10, sehingga bila dinyatakan dalam
persen keidealan sebesar 86%. Aspek kebenaran konsep kimia terdiri atas
2 indikator, yaitu kesesuaian konsep kimia dalam soal dengan konsep
yang dikemukakan ahli kimia (indikator nomor 1) dan kebenaran susunan
materi kimia soal setiap bab (indikator nomor 2). Kedua indikator ini
masing-masing mendapatkan skor berturut-turut 22 dan 21. Pada bab
“Redoks dan Elektrokimia” ini memuat materi soal tentang bilangan
oksidasi, penyetaraan bilangan oksidasi, sel volta dan sel elektrokimia,
korosi, dan hukum Faraday. Berdasarkan penilaian reviewer, susunan
materi soal pada bab ini sudah sesuai dengan urutan materi pokok pada
silabi kurikulum KTSP 2006.
Aspek kedalaman konsep memperoleh skor rata-rata sebesar 8,0
dengan kualitas Sangat Baik (SB). Skor tersebut jika dinyatakan dalam
persentase keidealan adalah 80%. Skor rata-rata ideal yang diharapkan
tercapai sebesar 10. Aspek ini terdiri atas indikator kedalaman materi
sesuai dengan kemampuan siswa (indikator nomor 3) dan kesesuaian
meteri soal dengan materi pokok dalam KTSP 2006. Berdasarkan
penilaian reviewer, Kedalaman materi soal sudah sesuai dengan
kemampuan siswa dan sesuai dengan materi pokok yang tertuang dalam
KTSP 2006.
Aspek keluasan konsep yang mencakup indikator nomor 5
(relevansi materi soal dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar
kimia berdasarkan KTSP, indikator 6 ( hubungan materi soal dengan
kehidupan sehari-hari), dan indikator 7 (informasi yang dikemukakan
sesuai dengan perkembangan jaman) mendapatkan skor rata-rata 12,0
dengan kategori Baik (B). Skor tersebut jika dinyatakan dalam persentase
keidealan adalah 80 %. Skor rata-rata ideal yang diharapkan tercapai
sebesar 15. Reviewer menilai materi soal sudah relevan dengan standar
kompetensi dan kompetensi dasar kimia berdasarkan KTSP. Penulis juga
berusaha untuk menampilkan soal-soal yang berhubungan dengan
kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan perkembangan jaman.
Aspek pendekatan KTSP mencakup indikator 8 (menekankan
keterampilan proses) dan indikator 9 (soal dapat nengajak siswa aktif
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dalam pembelajaran) mendapatkan skor rata-rata 8,8 dengan kualitas
Sangat Baik (SB). Skor tersebut jika dinyatakan dalam persentase
keidealan adalah 88 %. Skor rata-rata ideal yang diharapkan tercapai
sebesar 10.
Reviewer menilai soal-soal yang ditampilkan sudah
menekankan keterampilan proses yang terdiri dari aspek menghitung,
mengklasifikasikan, hubungan ruang-waktu, mengkomunikasikan,
menginterpretasi data, dan menyimpulkan serta dapat membantu siswa
dalam memahami konsep sifat koligatif larutan dengan lebih baik.
Sedangkan soal dianggap reviewer sudah baik dalam megajak siswa
untuk aktif dalam pembelajaran.
Aspek kejelasan kalimat mencakup indikator 10 (kalimat tidak
menimbulkan makna ganda), indikator 11 (kalimat mudah dipahami)
memperoleh skor rata-rata 8,8 dengan kualitas Sangat Baik (SB). Skor
tersebut jika dinyatakan dalam persentase keidealan adalah 88 %. Skor
rata-rata ideal yang diharapkan tercapai sebesar 10. Menurut penilaian
reviewer kalimat yang digunakan sudah bebas dari kalimat yang
menimbulkan makna ganda dan sudah mudah dipahami.
Aspek kebahasaan mencakup indikator 12 (bahasa mengajak siswa
interaktif dan sesuai dengan EYD) dan indikator 13 (kebenaran dan
ketepatan istilah kimia yang digunakan) memperoleh skor rata-rata 8,2
dengan kualitas Sangat Baik (SB). Menurut reviewer bahasa soal
sebagian besar sudah baik dalam mengajak siswa untuk interaktif dan
sudah sesuai dengan EYD. Istilah-istilah kimia yang digunakan juga
sudah benar dan tepat serta tidak ada kesalahan tulisan lambang/simbol
kimia.
Aspek desain dan penampilan fisik buku mencakup indikator 14
(desain buku menarik), indikator 15 (Cetakan tulisan dan gambar jelas),
indikator 16 (huruf menarik dan ukurannya mudah dibaca), dan indikator
17 (penampilan fisik buku dapat menarik minat baca siswa). Reviewer
secara umum menilai bahwa desain buku, baik kover, gambar, dan
penampilannya sudah menarik serta ukurannya sudah tepat. Begitu pula
untuk tulisan dan gambar pada bab ini sudah bagus dan berwarna, serta
pemakaian huruf sudah konsisten dan mudah dibaca. Untuk aspek desain
dan penampilan fisik buku, dari 5 orang reviewer diperoleh skor ratarata17,2 dengan kualitas Sangan Baik (SB). Skor tersebut jika
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dinyatakan dalam persentase keidealan adalah 86 %. Skor rata-rata ideal
yang diharapkan tercapai sebesar 20. 2 orang reviewer menyatakan
perlunya penampilan gambar sampul yang lebih mewakili isi buku.
Sedangkan 3 orang reviewer menyatakan gambar sampul sudah bisa
mewakili isi buku dan dapat menarik minat baca siswa.
Aspek materi soal hanya mencakup 1 indikator, yaitu indikator
nomor 18 (rumusan soal jelas). Skor rata-rata yang diperoleh pada aspek
materi soal sebesar 3,8 Dengan kualitas Baik (B). Skor tersebut jika
dinyatakan dalam persentase keidealan adalah 76 %. Skor rata-rata ideal
yang diharapkan tercapai sebesar 5. Reviewer menilai bahwa rumusan
soal dalam buku ini sudah jelas dan hanya memiliki satu kunci jawaban
yang benar, walaupun dengan uraian yang relatif panjang.
Tiga indikator dalam aspek konstruksi soal memperoleh skor ratarata sebesar 13,2 dan termasuk kategori Sangat Baik (SB). Skor tersebut
jika dinyatakan dalam persentase keidealan adalah 88 %. Skor rata-rata
ideal yang diharapkan tercapai sebesar 15. Menurut reviewer untuk
indikator nomor 19 (pokok soal bebas dari pernyataan negatif ganda),
soal-soal yang terdapat dalam materi pokok “Redoks dan Elektrokimia”
sudah bebas dari pernyataan negatif ganda. Pemilihan jawaban berbentuk
angka (indikator 20) sudah ditampilkan menurut angka berurutan, serta
pilihan jawaban sudah homogen dan logis (indikator 21).
Aspek daftar pustaka hanya mencakup 1 indikator, yaitu indikator
22 (pemilihan pustaka acuan) memperoleh skor rata-rata sebesar 4,2 dan
termasuk kategori Sangat Baik (SB). Skor tersebut jika dinyatakan
dalam persentase keidealan adalah 84 %. Skor rata-rata ideal yang
diharapkan tercapai sebesar 5. Sebagian reviewer menilai bahwa pustaka
acuan dalam menulis buku ini sudah cukup dalam rangka memperoleh
kualitas soal yang memenuhi standar kompetensi dan kompetensi yang
diharapkan, namun kurang aktual.
Kualitas Buku Soal Kimia Beraspek Keterampilan Proses untuk
Materi Pokok “ Sifat-sifat Unsur”. Berdasarkan penilaian 5 orang
reviewer, materi pokok “ Sifat-Sifat Unsur” mendapatkan skor rata-rata
92,60 dan dikategorikan Sangat Baik (SB). Sehingga dapat dikatakan
bahwa materi pokok 1(MP 1) telah memenuhi seluruh aspek penilaian
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kualitas buku soal yang baik. Skor yang diperoleh jika dinyatakan dalam
persentase keidealan adalah 84,18 %. Skor rata-rata ideal yang
diharapkan adalah 110. Adapun data skor rata-rata dan grafik skor ratarata penilaian kualitas buku soal untuk Sifat-sifat Unsur dapat dilihat
pada tabel IV dan gambar 4 berikut ini.
Tabel V. Skor rata-rata tiap aspek penilaian buku soal kimia beraspek
keterampilan proses materi pokok Sifat-Sifat Unsur

8,6 (SB)
8,0 (SB)

Skor Rata-rata
Ideal
10
10

Persentese
Keidealan (%)
86
80

C
D
E

11,8 (B)
8,4 (SB)
8,6 (SB)

15
10
10

78,67
84
86

F
G
H
I

8,2 (SB)
17,2 (SB)
4,0 (B)
13,2 (SB)

10
20
5
15

82
85
80
88

J
Jumlah

4,4 (SB)
92,6 (SB)

5
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84,18
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Gambar 5. Grafik Skor Rata-rata Penilaian Kualitas Buku Soal Beraspek
Keterampilan Proses Materi Pokok 3
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Aspek kebenaran konsep kimia pada materi pokok ini mendapat
skor rata-rata 8,6 dengan kualitas Sangat Baik (SB). Aspek kebenaran
konsep kimia terdiri atas 2 indikator, yaitu kesesuaian konsep kimia
dalam soal dengan konsep yang dikemukakan ahli kimia (indikator
nomor 1) dan kebenaran susunan materi kimia soal setiap bab (indikator
nomor 2). Kedua indikator ini masing-masing mendapatkan skor masingmasing 22 dan 21. Skor tersebut jika dinyatakan dalam persentase
keidealan adalah 86 %. Skor rata-rata ideal yang diharapkan tercapai
sebesar 10.
Aspek kedalaman konsep memperoleh skor rata-rata sebesar 8,0
dengan kualitas Sangat Baik (SB). Skor tersebut jika dinyatakan dalam
persentase keidealan adalah 80 %. Skor rata-rata ideal yang diharapkan
tercapai sebesar 10. Aspek ini terdiri atas indikator kedalaman materi
sesuai dengan kemampuan siswa (indikator nomor 3) dan kesesuaian
meteri soal dengan materi pokok dalam KTSP 2006. Berdasarkan
penilaian reviewer, Kedalaman materi soal sudah sesuai dengan
kemampuan siswa dan sesuai dengan materi pokok yang tertuang dalam
KTSP 2006.
Aspek keluasan konsep yang mencakup indikator nomor 5
(relevansi materi soal dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar
kimia berdasarkan KTSP, indikator 6 ( hubungan materi soal dengan
kehidupan sehari-hari), dan indikator 7 (informasi yang dikemukakan
sesuai dengan perkembangan jaman) mendapatkan skor rata-rata 11,8
dengan kualitas Baik (B). Skor tersebut jika dinyatakan dalam persentase
keidealan adalah 78,67 %. Skor rata-rata ideal yang diharapkan tercapai
sebesar 15. Reviewer menilai materi soal sudah relevan dengan standar
kompetensi dan kompetensi dasar kimia berdasarkan KTSP. Penulis juga
berusaha untuk menampilkan soal-soal yang berhubungan dengan
kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan perkembangan jaman.
Aspek pendekatan KTSP mencakup indikator 8 (menekankan
keterampilan proses) dan indikator 9 (soal dapat nengajak siswa aktif
dalam pembelajaran) mendapatkan skor rata-rata 8,4 dengan kategori
Sangat Baik (SB).Skor tersebut jika dinyatakan dalam persentase
keidealan adalah 84 %. Skor rata-rata ideal yang diharapkan tercapai
sebesar 10.
Reviewer menilai soal-soal yang ditampilkan sudah
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menekankan keterampilan proses yang terdiri dari aspek menghitung,
mengklasifikasikan, hubungan ruang-waktu, mengkomunikasikan,
menginterpretasi data, dan menyimpulkan serta dapat membantu siswa
dalam memahami konsep sifat koligatif larutan dengan lebih baik.
Sedangkan soal dianggap reviewer sudah baik dalam megajak siswa
untuk aktif dalam pembelajaran.
Aspek kejelasan kalimat mencakup indikator 10 (kalimat tidak me
nimbulkan makna ganda), indikator 11 (kalimat mudah dipahami)
memperoleh skor rata-rata 8,6 dengan kategori Sangat Baik (SB). Skor
tersebut jika dinyatakan dalam persentase keidealan adalah 86 %. Skor
rata-rata ideal yang diharapkan tercapai sebesar 10. Menurut penilaian
reviewer kalimat yang digunakan sudah bebas dari kalimat yang
menimbulkan makna ganda dan sudah mudah dipahami.
Aspek kebahasaan mencakup indikator 12 (bahasa mengajak siswa
interaktif dan sesuai dengan EYD) dan indikator 13 (kebenaran dan
ketepatan istilah kimia yang digunakan) memperoleh skor rata-rata 8,2
dengan kualitas Sangat Baik (SB). Skor tersebut jika dinyatakan dalam
persentase keidealan adalah 82 %. Skor rata-rata ideal yang diharapkan
tercapai sebesar 10. Menurut reviewer bahasa soal sebagian besar sudah
baik dalam mengajak siswa untuk interaktif dan sudah sesuai dengan
EYD. Istilah-istilah kimia yang digunakan juga sudah benar dan tepat
serta tidak ada kesalahan tulisan lambang/simbol kimia.
Aspek desain dan penampilan fisik buku mencakup indikator 14
(desain buku menarik), indikator 15 (Cetakan tulisan dan gambar jelas),
indikator 16 (huruf menarik dan ukurannya mudah dibaca), dan indikator
17 (penampilan fisik buku dapat menarik minat baca siswa). Reviewer
secara umum menilai bahwa desain buku, baik kover, gambar, dan
penampilannya sudah menarik serta ukurannya sudah tepat. Begitu pula
untuk tulisan dan gambar sudah bagus dan berwarna, serta pemakaian
huruf sudah konsisten dan mudah dibaca. Untuk aspek desain dan
penampilan fisik buku, dari 5 orang reviewer diperoleh skor rata-rata17,2
yang dengan kualitas Sangat Baik (SB). Skor tersebut jika dinyatakan
dalam persentase keidealan adalah 85 %. Skor rata-rata ideal yang
diharapkan tercapai sebesar 20. Reviewer menilai bahwa gambar-gambar
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yang terdapat dalam buku ini sudah mewakili isi buku dan dapat menarik
minat baca siswa.
Aspek materi soal hanya mencakup 1 indikator, yaitu indicator
nomor 18 (rumusan soal jelas). Skor rata-rata yang diperoleh pada aspek
materi soal sebesar 4,0 dengan kualitas Baik (B). Skor tersebut jika
dinyatakan dalam persentase keidealan adalah 84 %. Skor rata-rata ideal
yang diharapkan tercapai sebesar 5. Reviewer menilai bahwa rumusan
soal dalam buku ini sudah jelas walaupun dengan uraian yang panjang
dan hanya memiliki satu kunci jawaban yang benar.
Tiga indikator dalam aspek konstruksi soal memperoleh skor ratarata sebesar 13,2 dan termasuk kategori Sangat Baik (SB). Skor tersebut
jika dinyatakan dalam persentase keidealan adalah 84 %. Skor rata-rata
ideal yang diharapkan tercapai sebesar 5. Menurut reviewer untuk
indikator nomor 19 (pokok soal bebas dari pernyataan negatif ganda),
soal-soal yang terdapat dalam materi pokok sifat koligatif larutan sudah
bebas dari pernyataan negatif ganda. Pemilihan jawaban berbentuk angka
(indikator 20) sudah ditampilkan menurut angka berurutan, serta pilihan
jawaban sudah homogen dan logis (indikator 21).
Aspek daftar pustaka hanya mencakup 1 indikator, yaitu indikator
22 (pemilihan pustaka acuan) memperoleh skor rata-rata sebesar 4,4 dan
termasuk kategori Sangat Baik (SB). Skor tersebut jika dinyatakan
dalam persentase keidealan adalah 84 %. Skor rata-rata ideal yang
diharapkan tercapai sebesar 5. Sebagian reviewer menilai bahwa pustaka
acuan dalam menulis buku ini sudah cukup dalam rangka memperoleh
kualitas soal yang memenuhi standar kompetensi dan kompetensi yang
diharapkan, namun kurang aktual.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Tentang Produk. Berdasarkan penelitian pengembangan
yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan :
1. Telah berhasil disusun buku soal kimia beraspek keterampilan proses
untuk SMA kelas XII semester 1 berdasarkan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan 2006.
2. Berdasarkan penilaian reviewer, buku soal kimia beraspek
keterampilan proses untuk SMA kelas XII Semester 1 telah
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memenuhi kriteria kualitas buku soal yang baik berdasarkan KTSP
2006 dengan skor rata-rata secara keseluruhan adalah 92,73 atau
84,33% dengan kategori Sangat Baik (SB) sehingga dapat
digunakan sebagai sumber belajar bagi siswa.
Implikasi. Berdasarkan kesimpulan di atas, produk hasil penelitian
pengembangan ini dapat digunakan secara meluas sebagai buku sumber
belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran kimia SMA kelas XII
semester 1.
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