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ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan instrumen asesmen berbasis 

interkoneksi multipel representasi pada materi larutan penyangga dan mengetahui 

kelayakannya. Jenis data yang diperoleh merupakan data kuantitatif yakni hasil 
penilaian angket oleh validator ahli dan nilai dari jawaban siswa SMA kelas XI IPA 

terhadap soal-soal dalam instrumen serta data kualitatif berupa tanggapan dari 

validator ahli terhadap isi produk. Penelitian ini mengadaptasi model Research and 

Development (R & D) yang dikembangkan oleh Borg & Gall. Berdasarkan hasil 

validasi konstruk, persentase rata-rata soal yang mendapat nilai 3 adalah 96,8%. 

Berdasarkan hasil validasi isi, rata-rata persentase dari seluruh aspek sebesar 85%. 

Reliabilitas soal pilihan ganda dan esai  yang dihitung menggunakan rumus Kuder 

Richardson yaitu KR-20 dan Alpha Cronbach melalui excel sebesar 0,922 dan 

0,253.  

 

Kata kunci: instrumen asesmen, larutan penyangga, interkoneksi multipel 
Representasi 

 

ABSTRACT: The purpose of this research is to produce assessment instruments 

based on multiple interconnect representation on buffer solution topic and know its 

feasibility. The type of data obtained is quantitative data that is the result of 

questionnaire assessment by expert validator and the value of the answer of high 

school students of class XI IPA to the questions in the instrument and qualitative 

data in the form of responses from the expert validator to the content of the product. 

This research adapted the Research and Development (R & D) model developed by 

Borg & Gall. Based on the construct validation result, the average percentage of 

questions that got a score of 3 is 96.8%. Based on the results of content validation, 

the average percentage of all aspects is 85%. Reliability of multiple choice questions 
and essays calculated using Kuder Richardson's KR-20 and Alpha Cronbach 

formulas through excel of 0.922 and 0.253. 

 

Keywords: Assessment Instruments, Buffer Solutions, Multiple Interconnect 

Representation 

 

 

Johnstone (2006: 59) mengungkapkan bahwa dalam mempelajari kimia, siswa 

diharuskan belajar secara berkesinambungan yaitu melalui pengenalan objek dengan 

pengamatan langsung, mendeskripsikannya dalam istilah molekuler, dan menggambarkannya 

ke dalam bentuk simbol dan rumus kimia. Pembelajaran semacam ini kemudian kita kenal 

sebagai triangular Johnstone, yang menginterpretasikan pengetahuan dan pemahaman kimia 

ke dalam tiga representasi yaitu makroskopik, submikroskopik, dan simbolik.  

Representasi makroskopik merupakan gambaran konkret dimana siswa mengamati 

fenomena yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Fenomena yang diamati dapat berupa 
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timbulnya bau, terjadinya perubahan warna, pembentukan gas dan terbentuknya endapan 

dalam reaksi kimia. Representasi submikroskopik merupakan gambaran abstrak yang 

menjelaskan fenomena makroskopik. Representasi submikroskopik memberikan penjelasan 

pada gambaran partikel dimana materi digambarkan sebagai susunan dari atom-atom, 

molekul-molekul dan ion-ion, sedangkan representasi simbolik digunakan untuk 

merepresentasikan fenomena makroskopik dengan menggunakan persamaan kimia, 

persamaan matematika, grafik, mekanisme reaksi, dan analogi-analogi (Chandrasegaran dkk, 

2007: 294). Ketiga representasi tersebut saling melengkapi dan berhubungan antara 

satudengan yang lain (Hinton dkk, 1999: 158). Siswa harus dapat mentranslasi ketiga 

representasi tersebut agar dapat memahami kimia secara menyeluruh (Holme dkk, 

2015:1480-1481). Hubungan antar representasi (makroskopik-submikroskopik, makroskopik-

simbolik dan submikroskopik-simbolik) dikenal dengan istilah interkoneksi multipel 

representasi. 

Dengan demikian, hubungan makroskopik-submikroskopik merupakan gambaran 

konkret fenomena yang terjadi pada kehidupan sehari-hari dengan gambaran abstraknya. 

Hubungan makroskopik-simbolik merupakan gambaran konkret fenomena kimia yang 

dijelaskan dengan simbol-simbol kimia. Hubungan submikroskopik-simbolik adalah 

gambaran abstrak fenomena makroskopik yang dijelaskan dengan simbol-simbol kimia. 

Salah satu tujuan pembelajaran kimia di SMA adalah agar siswa menguasai konsep-

konsep dalam ilmu kimia dengan benar. Konsep-konsep dalam kimia disajikan dalam tiga 

representasi, yaitu representasi makroskopik, submikroskopik dan simbolik (Nahum dkk, 

2004: 304). Ketercapaian tujuan pembelajaran kimia tersebut dapat diketahui dengan cara 

melakukan evaluasi pembelajaran dimana dalam menilai suatu keberhasilan dari suatu proses 

pembelajaran diperlukan suatu alat penilaian atau instrumen asesmen (Yustika dkk, 2014: 

1330). Salah satu konsep kimia kelas XI SMA adalah larutan penyangga yang terdapat pada 

KD 3.12 dalam Permendikbud No. 24, yaitu menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH, dan 

peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Kajian dalam materi larutan penyangga 

mencakup aspek pemahaman makroskopik, submikroskopik dan simbolik. 

Berdasarkan studi lapangan yang dilakukan Syaifuddin dkk (2014: 5) di enam SMA 

Negeri yang ada di Bandar Lampung mengenai instrumen asesmen yang diterapkan 

disekolah-sekolah tersebut, diperoleh informasi bahwa guru mengatakan melakukan penilaian 

setiap akhir KD. Guru yang membuat soal sendiri sebanyak 50%, sedangkan guru yang 

membuat soal dengan mengambil dari buku ajar kimia/LKS sebanyak 16,7%, dan guru yang 

membuat soal dengan mengombinasikan antara buatan sendiri dan mengambil dari buku ajar 

kimia/LKS sebanyak 33,3%. Tetapi, soal-soal yang dibuat tersebut belum mencakup tiga 

representasi, yaitu representasi makroskopik, representasi submikroskopik, dan representasi 

simbolik. Soal-soal yang dibuat lebih banyak mengapresiasikan representasi simbolik, 

sedangkan representasi makrokopik kurang diapresiasikan, bahkan representasi 

submikroskopik sama sekali belum diapresasikan. Kurang diapresiasikannya representasi 

makroskopik dan tidak diapresiasikannya representasi submikroskopik dalam pembelajaran 

merupakan salah satu penyebab siswa terhambat dalam upayanya meningkatkan kemampuan 

representasi siswa. 
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Artinya, hal ini juga terjadi pada instrumen asesmen materi larutan penyangga yang 

masih belum berbasis interkoneksi multipel representasi. Berdasarkan uraian yang telah 

diberikan, maka perlu dilakukan penelitian pengembangan instrumen asesmen berbasis 

interkoneksi multipel representasi pada materi larutan penyangga. Instrumen asesmen yang 

dikembangkan diharapkan dapat menjadi instrumen yang baik dalam menilai pemahaman 

konsep siswa pada materi larutan penyangga. 

 

METODE 

Model pengembangan instrumen asesmen yang digunakan dalam 

penelitian mengadaptasi dan mengikuti pola desain Research and Development (R & D) yang 

dikembangkan oleh Borg & Gall dari tahap pertama hingga tahap ketujuh. Tahap pertama, 

Research and information collecting (penelitian dan pengumpulan data), mengkaji informasi 

mengenai pentingnya instrumen asesmen berbasis interkoneksi multipel representasi pada 

materi larutan penyangga melalui studi literatur dan studi lapangan. Pemilihan materi tersebut 

dikarenakan pemahaman konsep larutan penyangga tergolong penting (Orgill dkk, 2008: 

131). Tahap kedua, Planning (perencanaan), meliputi perumusan tujuan, manfaat yang 

hendak dicapai, penjabaran desain langkah-langkah penelititan R & D yang dikembangkan 

oleh Borg & Gall, perhitungan tentang waktu yang dibutuhkan selama proses pengembangan, 

dan bagian yang ada dalam instrumen asesmen berbasis interkoneksi multipel representasi 

yang akan dikembangkan pada materi larutan penyangga.  

Tahap ketiga,Develop preliminary form of product (pengembangan draf produk), 

menghasilkan suatu draf instrumen asesmen berbasis interkoneksi multipel representasi. 

Kriteria-kriteria tertentu yang terkait dengan instrumen asesmen yang dikembangkan 

ditetapkan dengan membuat instrumen validasi. Instrumen validasi disusun dalam bentuk 

skala rentang atau Skala Likert dengan skor 1-4. Instrumen validasi juga dilengkapi dengan 

kolom saran dan komentar. 

Tahap keempat, Preliminary field testing (uji coba awal), dilakukan uji ahli atau 

validasi isi dan konstruk terhadap draf produk yang dilakukan oleh validator yang terdiri dari 

dosen kimia dan guru kimia SMA. Tahap kelima, Main product revision (revisi produk), 

dilakukan revisi atau perbaikan setelah diuji coba awa lberdasarkan hasil validasi atau saran 

dan komentar dari validator. Tahap keenam, Main field testing (uji coba lapangan), dilakukan 

terhadap siswa SMA kelas XI MIPA yang telah mendapatkan materi larutan penyangga. 

Siswa diminta untuk mengerjakan soal tes pemahaman kosep larutan penyangga berbasis 

interkoneksi multipel representasi. Kemudian dilakukan analisis data terhadap hasil uji coba 

tersebut untuk mengetahui nilai validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran butir 

soal. Tahap ketujuh, Operational product revision (revisi produk hasil uji coba lapangan), 

dilakukan revisi terhadap produk berdasarkan hasil uji coba lapangan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Validasi Isi 

Berdasarkan hasil validasiisi, penilaian angket oleh 3 validator ahli, 
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diperoleh nilai persentase dari seluruh aspek kelayakan instrumen asesmen berbasis 

interkoneksi multipel representasi sebesar 85% dengan kriteria sangat layak. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa hasil pengembangan “Instrumen Asesmen berbasis Interkoneksi 

Multipel Representasi pada Materi Larutan Penyangga” sangat layak digunakan jika ingin 

mengukur pemahaman konsep berbasis interkoneksi multipel representasi siswa SMA pada 

materi larutan penyangga. Berikut ini penjelasan yang lebih rinci tentang hasil validasi 

instrumen asesmen berbasis interkoneksi multipel representasi. 

Aspek PetunjukInstrumen 

Berdasarkan 2 kriteria aspek petunjuk instrumen asesmen,hasil rata-rata dari3 

validator menunjukkan nilai persentase berturut-turut 100% dan 92%.Berdasarkan hasil 

tersebutpetunjuk penggunaan instrumen asesmen sudah sangat menggambarkan isi produk 

dan mudah dipahami oleh pengguna.Rata-rata persentase menunjukkan nilai 96% yang 

berarti memenuhi kriteria 

sangat layak. 

Aspek Tampilan dan Tata Letak 

Berdasarkan 4 kriteria aspek tampilan dan tata letak instrumen asesmen, 

hasilrata-rata dari 3 validator menunjukkan nilaipersentase berturut-turut 83%, 75%, 75%, 

dan 83%. Berdasarkan hasil tersebut tampilan dan tata letakinstrumen asesmen cukup rapi 

baik penggunaan tabel ataupun gambarnya, memiliki keserasian antar ukuran dan jenis huruf 

serta adanya keseimbangan antar elemenwarna pada gambaran submikroskopik. Rata-rata 

persentase menunjukkan nilai 79% yang berarti memenuhi kriteria cukup layak. 

Aspek Keterterapan  

Berdasarkan 1 kriteria aspek keterterapan, hasil rata-ratadari 3 validator 

menunjukkan nilai persentase 75%.  Berdasarkan hasil tersebut butir-butir soal dalam 

instrumen asesmen cukup mudah diterapkan di lapangan.  Rata-rata persentase menunjukkan 

nilai 75% yang berarti memenuhi kriteria cukup layak. 

Aspek Penggunaan Bahasa  

Berdasarkan 4 kriteria aspek penggunaan bahasa, hasilrata-rata dari 3 

validator menunjukkan nilai persentase berturut-turut 75%, 83%, 83% dan 83%.Berdasarkan 

hasil tersebut penggunaan bahasa dalam instrumen asesmen sudah cukup baik dan benar, 

tidak menimbulkan penafsiran ganda, cukup mudah dipahami dan menggunakan istilah yang 

tepat. Rata-rata persentase menunjukkan nilai 81% yang berarti memenuhi kriteria cukup 

layak.  

Aspek Isi  

Berdasarkan 9 kriteria aspek isipada Tabel 4.1, hasil rata-rata dari 3  

validator menunjukkan nilai persentase berturut-turut 92%, 92%, 83%, 92%, 92%, 

75%, 83%, 83% dan 83%.  Berdasarkan hasil tersebut bagian isi instrumentasesmen yang 

berupa soal telah mencakup konsep-konsep pokok larutan penyangga dengan tingkat 

kesulitan dan kerumitan soal yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa, dan 

tidak mengandung miskonsepsi. Reaksi-reaksi yang dibuat sesuai dengan kenyataan, 

simbolik kimia digunakan secara tepat, dan prosedur percobaan yang disajikan dapat 

dilakukan dalam skala laboratorium. Butir soal sangat sesuai dengan interkoneksi multipel 
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representasi yang diukur dan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013. Rata-rata persentase 

menunjukkan nilai 89% yang berarti memenuhi kriteria sangat layak.  

Aspek Kunci Jawaban, Pembahasan dan Pedoman Penskoran 

Berdasarkan 5 kriteria aspek kuncijawaban,pembahasan dan pedoman  

penskoran, hasil rata-rata dari 3 validator menunjukkan nilai persentase berturut-turut 92%, 

92%, 83%, 83%, 92% dan 92%.  Berdasarkan hasil tersebut kuncijawaban sangat sesuai 

dengan soal.Pembahasan mudah dipahami dan sesuai dengan kunci jawaban. Pembobotan 

atau penskoran sesuai, lengkap dan jelas.Rata-rata persentase menunjukkan nilai 89% yang 

berarti memenuhikriteria sangat layak, sehingga hanya perlu direvisi sesuai dengan saran 

validator.  

Hasil Validasi Pengukuran Soal dalam Instrumen Asesmen 

Persentase rata-rata soal yang mendapat nilai 3 adalah 96,8%. Nilai persentase 

menunjukkan arti bahwa isi soal dalam instrumen asesmen berbasis interkoneksi multipel 

representasi memiliki kriteria sangat baik.indikator sesuai 

dengan butir soal, konsep benar, dan hubungan makroskopik-submikroskopik, 

makroskopik-simbolik atau submikroskopik-simbolik 

Hasil Analisis Butir Soal Pilihan Ganda 

Kesimpulan hasil analisis butir soal pilihan ganda dalam instrumen asesmen berbasis 

interkoneksi multipel representasi dipaparkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Hasil Analisis Soal Pilihan Ganda 

No. 

Soal 

Validitas 
Kriteria 

Tingkat 

Kesukaran 
Kriteria Daya Beda Kriteria 

r tabel r hit 

1 0,339 0,678 Valid 0,500 Sedang 0,778 
Baik 

Sekali 

2 0,339 0,685 Valid 0,471 Sedang 0,556 Baik 

3 0,339 0,761 Valid 0,500 Sedang 1 
Baik 

Sekali 

4 0,339 0,566 Valid 0,559 Sedang 0,444 Baik 

5 0,339 0,791 Valid 0,471 Sedang 1 
Baik 

Sekali 

6 0,339 0,830 Valid 0,441 Sedang 1 
Baik 

Sekali 

7 0,339 0,858 Valid 0,412 Sedang 1 
Baik 

Sekali 

8 0,339 0,950 Valid 0,353 Sedang 1 
Baik 

Sekali 
9 0,339 0,553 Valid 0,529 Sedang 0,333 Cukup 

10 0,339 0,406 Valid 0,765 Mudah 0,444 Baik 

11 0,339 0,674 Valid 0,529 Sedang 0,667 Baik 

12 0,339 0,409 Valid 0,676 Sedang 0,333 Cukup 

13 0,339 0,509 Valid 0,353 Sedang 0,667 Baik 

15 0,339 0,347 Valid 0,265 Sulit 0,444 Baik 

17 0,339 0,437 Valid 0,412 Sedang 0,667 Baik 

19 0,339 0,227 
Tidak 

Valid 
0,324 Sedang 0,333 Cukup 

21 0,339 0,227 
Tidak 

Valid 
0,324 Sedang 0,333 Cukup 
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Lanjutan Tabel 1 

22 0,339 0,124 
Tidak 

Valid 
0,294 Sulit 0 Jelek 

23 0,339 0,457 Valid 0,676 Sedang 0,444 Baik 

24 0,339 0,304 
Tidak 

Valid 
0,265 Sulit 0,333 Cukup 

25 0,339 0,350 Valid 0,235 Sulit 0,333 Cukup 
26 0,339 0,457 Valid 0,676 Sedang 0,444 Baik 

27 0,339 0,655 Valid 0,265 Sulit 0,667 Baik 

28 0,339 0,356 Valid 0,265 Sulit 0,444 Baik 

29 0,339 0,589 Valid 0,588 Sedang 0,778 
Baik 

Sekali 

30 0,339 0,411 Valid 0,206 Sulit 0,333 Cukup 

31 0,339 0,562 Valid 0,294 Sulit 0,556 Baik 

32 0,339 0,441 Valid 0,676 Sedang 0,556 Baik 

34 0,339 0,567 Valid 0,618 Sedang 0,778 
Baik 

Sekali 

35 0,339 0,540 Valid 0,647 Sedang 0,778 
Baik 

Sekali 
38 0,339 0,446 Valid 0,353 Sedang 0,556 Baik 

39 0,339 0,372 Valid 0,294 Sulit 0,444 Baik 

42 0,339 0,138 
Tidak 

Valid 
0,471 Sedang 0,111 Jelek 

 

Soal-soal pilihan gandaberbasis interkoneksi multipel representasi yang valid 

berdasarkan hasil analisis validitas kemudian dihitung nilai reliabilitasnya. Dari hasil 

perhitungan nilai reliabilitas soal pilihan ganda, diperoleh nilai r  adalah sebesar 0,922. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa soal-soal pilihan ganda yang terdapat dalam instrumenasesmen 

hasil pengembanganmempunyai reliabilitas yang sangat tinggi(Arikunto, 2015:89). 

Butir soal yang memenuhi kriteria soal yang baik adalah butir soal yang valid, 

memiliki tingkat kesukaran sedang (tidak terlalu sukar ataupun mudah), dan memiliki daya 

pembeda sehingga reliabilitas tinggi. Butir soal yang telah memenuhi kriteria tersebut tidak 

perlu direvisi atau hanya direvisi sesuai dengan saran validator. Butir soal pilihan ganda 

dalam instrumenasesmen berbasis interkoneksi multipel representasi yang telah memenuhi 

kriteria tersebut sebanyak 20 soal disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2 Butir Soal Pilihan Ganda yang Memenuhi Kriteria Soal yang Baik 

No. 

Soal 

Validitas 
Kriteria 

Tingkat 

Kesukaran 
Kriteria Daya Beda Kriteria 

r tabel r hit 

1 0,339 0,678 Valid 0,500 Sedang 0,778 
Baik 

Sekali 
2 0,339 0,685 Valid 0,471 Sedang 0,556 Baik 

3 0,339 0,761 Valid 0,500 Sedang 1 
Baik 

Sekali 

4 0,339 0,566 Valid 0,559 Sedang 0,444 Baik 

5 0,339 0,791 Valid 0,471 Sedang 1 
Baik 

Sekali 

6 0,339 0,830 Valid 0,441 Sedang 1 
Baik 

Sekali 

7 0,339 0,858 Valid 0,412 Sedang 1 
Baik 

Sekali 

8 0,339 0,950 Valid 0,353 Sedang 1 
Baik 

Sekali 
9 0,339 0,553 Valid 0,529 Sedang 0,333 Cukup 
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Lanjutan Tabel 2 
11 0,339 0,674 Valid 0,529 Sedang 0,667 Baik 

12 0,339 0,409 Valid 0,676 Sedang 0,333 Cukup 

13 0,339 0,509 Valid 0,353 Sedang 0,667 Baik 

17 0,339 0,437 Valid 0,412 Sedang 0,667 Baik 

23 0,339 0,457 Valid 0,676 Sedang 0,444 Baik 

26 0,339 0,457 Valid 0,676 Sedang 0,444 Baik 

29 0,339 0,589 Valid 0,588 Sedang 0,778 
Baik 

Sekali 

32 0,339 0,441 Valid 0,676 Sedang 0,556 Baik 

34 0,339 0,567 Valid 0,618 Sedang 0,778 
Baik 

Sekali 

35 0,339 0,540 Valid 0,647 Sedang 0,778 
Baik 

Sekali 

38 0,339 0,446 Valid 0,353 Sedang 0,556 Baik 

 

Hasil Analisis Butir Soal Esai 

Kesimpulan hasil analisis butir soal esai dalam instrumen asesmen berbasis 

interkoneksi multipel representasi dipaparkan pada Tabel 3. 

 
Tabel 3 Hasil Analisis Soal Esai 

No. 

Soal 

Validitas 
Kriteria 

Tingkat 

Kesukaran 
Kriteria Daya Beda Kriteria 

r tabel r hit 

14 0,339 0,421 Valid 0,127 Sukar 0,296 Cukup 

16 0,339 0,285 
Tidak 

Valid 
0,309 Sedang 0,222 Cukup 

18 0,339 0,406 Valid 0,103 Sukar 0,130 Jelek 

20 0,339 0,211 
Tidak 

Valid 
0,069 Sukar 0,093 Jelek 

33 0,339 0,472 Valid 0,441 Sedang 0,333 Cukup 

36 0,339 0,395 Valid 0,118 Sukar 0,222 Cukup 

37 0,339 0,463 Valid 0,147 Sukar 0,333 Cukup 

40 0,339 0,270 
Tidak 

Valid 
0,059 Sukar 0,111 Jelek 

41 0,339 0,406 Valid 0,088 Sukar 0,222 Cukup 

 

Soal-soal esai yang valid berdasarkan hasil analisis validitas di atas  

kemudiandihitung nilai reliabilitasnya menggunakan rumus reliabilitas Alpha. Dari hasil 

perhitungan nilai reliabilitas soal esai, diperoleh nilai r  adalah sebesar 0,253. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa soal-soal esai yang terdapat dalam instrumen asesmen berbasis 

interkoneksi multipel representasi hasil pengembangan mempunyai reliabilitas yang rendah 

(Arikunto, 2015:89). 

Butir soal yang memenuhi kriteria soal yang baik adalah butir soal yang valid, tingkat 

kesukaran sedang, memiliki daya pembeda dan reliabilitas tinggi. Butir soal yang telah 

memenuhi kriteria tidak perlu direvisi atau hanya direvisi sesuai dengan saran validator. Butir 

soal yang terdapat dalaminstrumen asesmen yang telah memenuhi kriteria tersebut hanya 1 

soaldisajikan pada Tabel 4. 

 
Tabel 4 Butir Soal Esai yang Memenuhi Kriteria Soal yang Baik 

No. 

Soal 

Validitas 
Kriteria 

Tingkat 

Kesukaran 
Kriteria Daya Beda Kriteria 

r tabel r hit 

33 0,339 0,472 Valid 0,441 Sedang 0,333 Cukup 
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Berdasarkan hasil analisis butir soal pada Tabel 1 dan 3 terdapat butir soal yang masih 

kurang baik. Soal yang baik dapat digunakan dan dipertahankan untuk mengukur pemahaman 

konsep siswa. Butir soal yang kurang baik direvisi dengan melihat indikator penyebab 

kegagalannya. Berikut ini penyebab kegagalan butir soal disajikan pada Tabel 5. 

 
Tabel 5 Penyebab Kegagalan Butir Soal 

Penyebab kegagalan 

butir soal 
No. Soal Jumlah 

Validitas 19,21,22,24,42,16,20,40 8 

Tingkat Kesukaran 10,15,22,24,25,27,28,30,31,39,14,18,20,36,37,40,41 17 

Daya Pembeda 22,42,18,20,41 5 

 

Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab kegagalan butir soal 

yang terbesar adalah tingkat kesukaran soal, ini berarti bahwa soal tersebut disajikan terlalu 

sukar atau terlalu mudah.Penyebab kegagalan yang kedua adalah validitas butir soal, ini 

berarti bahwa soal tersebut tidak memiliki kesesuaian atau kesejajaran arah dengan skor 

totalnya.Penyebab kegagalan yang ketiga adalah daya pembeda, ini berarti soal tersebut tidak 

dapat membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan 

rendah. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Produk yang dikembangkan oleh peneliti adalah instrumen asesmen  

berbasisinterkoneksi multipel representasi pada materi larutan penyangga untuk siswa SMA. 

Penyusunan instrumen asesmen didasarkan hubungan makroskopik-submikroskopik, 

makroskopik-simbolik dan submikroskopik-simbolik. Instrumen hasil pengembangan berisi 

soal-soal pilhan ganda dan soal-soal esaiyang dapat digunakan sebagai tes akhir materi 

larutan penyangga ataupun sebagai soal-soal latihan selama proses pembelajaran 

berlangsung. Untuk mempermudah penggunaan, instrumen asesmen berbasis interkoneksi 

multipel representasi ini juga dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, kisi-kisi soal, kunci 

jawaban dan pembahasan, skor dan pedoman pengolahan skor. 

Berdasarkan hasil validasi konstruk, persentase rata-rata soal yang 

mendapat nilai 3 adalah 96,8%. Nilai persentase menunjukkan arti bahwa isi soal dalam 

instrumen asesmen berbasis interkoneksi multipel representasi memiliki 

kriteria sangat baik.  

Berdasarkan hasil validasi isi, rata-rata persentase aspek petunjuk penggunaan 

sebesar96% yang berarti memenuhi kriteria sangat layak, rata-rata persentase aspek tampilan 

dan tata letak sebesar 79% yang berarti memenuhi kriteria cukup layak, rata-rata 

persentaseaspek keterterapan sebesar 75% yang berarti memenuhi kriteria cukup layak, rata-

rata persentase aspek penggunaan bahasa sebesar 81% yang berarti memenuhi kriteria cukup 

layak, rata-rata persentase aspek isi sebesar 89% yang berarti memenuhi kriteria sangat layak 

dan rata-rata persentaseaspek kunci jawaban, pembahasan dan pedoman penskoran sebesar 

89% yang berarti memenuhikriteria sangat layak.  
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Instrumen asesmen yang dikembangkan mempunyai nilai persentase dari seluruh 

aspek validasi isi sebesar 85%. Nilai persentase produk dari hasil validasi isi tersebut 

memenuhi kriteria sangat layak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil 

pengembangan “Instrumen Asesmen berbasis Interkoneksi Multipel Representasi pada Materi 

Larutan Penyangga” sangat layak digunakan. Instrumen asesmen tidak membutuhkan 

perombakan yang signifikan dan sangat layak digunakan untuk mengukur pemahaman 

konsep siswa berbasis interkoneksi multipel representasi siswa SMA pada materi larutan 

penyangga. 

Berdasarkan hasil analisis butir soal, terdapat 8 soal tidak valid dari 42  

soal pilihanganda dan soal esai dalam instrumen asesmen berbasis interkoneksi multipel 

representasiyang diujicobakan. Nilai r untuk soal pilihan ganda adalah sebesar 0,922, 

sedangkan nilai r untuk soal-soal esai adalah sebesar0,253.Hal tersebut menunjukkan bahwa 

reliabilitas soal-soal pilihan ganda sangat tinggi dan reliabilitas soal-soal esai dalam 

instrumen asesmen hasil pengembangan rendah. Sebagian besar butir soal dalam intrumen 

asesmen berbasis interkoneksi multipel representasi yang dikembangkan mempunyai daya 

beda yang baik dan tingkat kesukaran yang sedang.  

 

SARAN 

Instrumen asesmen berbasis interkoneksi multipel representasi dapat dimanfaatkan 

sebagai tugas atau soal-soal latihan dalam proses pembelajaran pada materi larutan 

penyangga. Instrumen asesmen dapat digunakan untuk mengukur dan melatih pemahaman 

konsep siswa. Instrumen asesmen ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai contoh dalam 

menyusun instrumen asesmen lain yang bertujuan untuk mengukur dan melatih pemahaman 

konsep siswa berbasisinterkoneksi multipel representasi. Oleh karena itu, untuk menerapkan 

produk ini siswa harus memahami interkoneksi multipel representasi. 

Penelitian pengembangan yang dilakukan mempunyai bebarapakekurangan, salah 

satunya adalah hanya dilakukan sampai tahap revisi hasil uji coba lapangan. Oleh karena itu, 

instrumen asesmen hasil pengembangan ini diharapkan dapat dikembangkan lagi dengan 

melakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut sampai dengan tahap diseminasi dan 

menggunakan instrumen asesmen hasil pengembangan untuk mengetahui pemahaman konsep 

siswa berbasis interkoneksimultipel representasi sehingga dapat digunakan guru untuk 

mengukur pemahaman konsep siswa dalam proses pembelajaran di sekolah pada materi 

selain tentang larutan penyangga. 

Pengembangan produk instrumen asesmen dapat dikembangkan lebih lanjut dengan 

memperdalam materi tentang interkoneksi multipel representasi. 

Butir soal yang dibuat dapat menggunakan senyawa yang lebih rumit atau 

kompleks. Untuk mempermudah pembuatan gambaran submikroskopik dapat 

menggunakan aplikasi seperti chemsketch, chemdraw dan lain sebagainya. 
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